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Referat fra kretsstyremøte 13. juni 2022 kl 17:00 på Løvøya 
 
Til stede: Johannes Botne, Anders Øilo Marcussen, Andreas Nornes, Kamilla Snekkestad-

Bjønness samt Ole Harald Flåten  
Forfall: Endre Dahl Kristensen og Lene Bye-Paulsen 
 
Sak 56/22 Referatsaker  

• Referat fra kretsstyremøte 2. mai 2022.  
Vedtak: Vedtatt uten endringer 

• Rapportering siden sist: Søknad om landsleir sendt og bekreftet mottatt. 
Kretsleder har deltatt på avslutning i Tønsberg, Tiurleik, Småspeidersamling  
og ledertreff i Borre 
Vedtak: Tatt til orientering 

• Kretsens økonomi. Egen rapport fremlagt. Kretsens økonomi er god med et 
godkjent merforbruk på roversiden. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 

Sak 57/22 Oppfølging av grupper  
Anders har vært i kontakt med Fevang og skal ha en prat med Holmestrand. 
Kamilla har vært i kontakt med Tønsberg. Helgerød har hop om å starte opp igjen. 

Andreas har vært i kontakt med Larvik MS. 
Vedtak: Tatt til orientering. 

 
Sak 58/22 Landsleir 2025 

Søknad er sendt og det vil bli en tilbakemelding i løpet av august. 
Vedtak:  

 
Sak 59/22 Innkomne søknader 

Det er kommet inn diverse søknader: 
- Hei, vi er 4 rovere som skal gå på fjelltur på Hardangervidda, 15-23 juli. Turen er på 
110km. Transporten koster totalt, 700kr per person. (Tog,buss). Den samlede 
summen for transporten er 2 800kr (700*4). Så derfor søker vi om penger til 
transporten for å få en rimeligere tur. 
MVH Gard, roverlagsleder for Baglerne 
 
Søknad til rovertur felles for tre kretser.  
Vedtak: Kretsen støtter Tønsbergroverne med kr 1.400. Søknad om tilskudd til felles 
rovertur er OK under forutsetning at det gjelder underskuddsdekning. 

 
Sak 60/22 Leirkomite  

Felles leirkomite, TeleBusk stiller tre stk, Km stiller en og fra oss stiller Morten og 
Anders. Anders tar kontakt med TeleBusk 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
Sak 61/22 Innspill til Arbeiderpartiets partiprogram 

Vi har fått spørsmål fra arbeiderpartiets fylkesgruppe om innspill til partiprogram. 
Kretsen ønsker ikke å uttale seg partipolitisk og ber FNF og VBUR om å svare på disse 
henvendelsene. Kretsstyrets syn er at en fylkessplitting ikke må gå ut over tilskudd og 
satsting på frivillighet og organisasjonsstøtte. Dette bes VBUR og FNF føre videre. 
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Vedtak: Kretssekretær kontakter VBUR og FNF om å viderebringe våre synspunkter og 
svare på vegne av alle organisasjoner. 

 
 
Sak 62/22 Arrangementer framover  

13. juni: Kretsstyremøte på Løvøya – invitere ombud og utvalg. OK 
03. september:  Natt i naturen - FNF 
05. september: Kretsstyremøte - OK 
23. september:  Peffkurs - planlegges 
03. oktober: Kretsstyremøte - OK 
25. oktober: Kretsting - planlegges 
07. november: Kretsstyremøte - OK 
05. desember:  Kretsstyremøte - OK 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
Sak 63/22 Tiurleiken 2023 

Neste år er det vi som har ansvaret for Tiurleiken og Småspeidersamlingen Hvem skal 
vi ha i komiteen? Det er Fevang og Sandefjord som står for tur. Johannes tar kontakt. 
Vedtak: Tatt til orientering, oppnevninger gjøres på neste møte. 
 

Sak 64/22 Kretsting 
Gjennomgåelse av saker til kretsting. Hva kan vi gjøre for at de som melder seg på 
arrangement virkelig dukker opp er et tema som bør tas opp. Kretsstyret ønsker at 
det skal satses på «belønning framfor straff». 
Vedtak: Planlegging fortsetter neste møte. 
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