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Referat fra kretsstyremøte 2. mai 2022 kl 18:00 på Zoom 
 
Til stede: Johannes Botne, Anders Øilo Marcussen, Andreas Nornes, Kamilla Snekkestad-

Bjønness og Lene Bye-Paulsen samt Ole Harald Flåten 
Forfall:  Endre Dahl Kristensen 
 
Sak 46/22 Referatsaker  

• Referat fra kretsstyremøte 4. april 2022. Ingen tilføyelser. 
Vedtak: Kretsstyrereferat fra 4. april godkjent uten endringer. 

• Rapport siden sist:  
Johannes og Anders besøkte Tønsberg, 1. Nøtterøy, Oseberg og 
Hortenspeiding.  
Firkløver-Goodwill har vært arrangert i helga. Kun fem deltakere møtte. 
Hadde det veldig hyggelig. Rebusløp i Oslo blant annet. Lage et innlegg om 
arrangementet til hjemmesiden/FB. 
Vedtak: Tatt til orientering. 

• Kretsens økonomi. Egen rapport fremlagt.  
Vedtak: Tatt til orientering 
 

Sak 47/22 Oppfølging av grupper  
Andreas vært i kontakt med Larvik MS. Der går det greit. Vokser sakte, men sikkert. 
Har litt for få ledere og ønsker seg fler. 
Alle tar kontakt med sine grupper innen neste møte. 
Vedtak: Tatt til orientering. 

 
Sak 48/22 Landsleir 2025 

På KL/KS ble det etterspurt om Vestfold ville søke om å arrangere Landsleir i 2025. 
Det ble gjort en del arbeid med søknaden for landsleir sist. Kan dette eventuelt 
videreføres? Kretsstyret er svært positiv til dette dersom det er stemning for det i 
kretsen. Et slikt prosjekt vil gi svært mange masse verdifull prosjekterfaring og vil 
være en styrke i kretsen framover. Sett sammen med roversatsingen kan dette få 
svært positive ringvirkninger. Dette tas opp på kaffepraten etter møtet. Peer-Johan 
fra Speiderstyret deltar. 
Etter møtet ble kretsstyret enige om å kontakte ordfører i Sandefjord, 
fylkeskommunen og Melsom VGS for å sende inn en litt omarbeidet søknad fra 2014 
med uttalelser fra de nevnte dersom de er positive. KM er positive til å være med. 
Vedtak: Dersom signalene fra kommune, skole og fylkeskommune er positive sender 
vi søknad om Landsleir 2025. 

 
Sak 49/22 Kaffeprat fram til sommeren 2022 

Skal vi arrangere digitale/hybride kaffeprater før sommeren? Undersøke på møtet i 
kveld om temaer. Vi forsøker i stedet å arrangere en lederkafe på Tiurleiken. 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
Sak 50/22 Oppdatering Tiurleik og Småspeidersamling  

Infoskriv om Tiurleiken sendt ut (tre) og invitasjon til Småspeidersamlingen er også 
sendt ut. Alle arrangementene er i rute. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
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Sak 51/22 Transport NM i Speiding 

Vi har tidligere organisert busstransport for alle deltakerne til NM i Speiding sammen 
med KM. Kretssekretær undersøker priser og muligheter for felles transport til NM i 
Levanger: fly/buss/tog. 
Tog: reisetid fra Tønsberg 10-15 timer, pris ca kr 600 hver vei per pers (barn) 
Fly: Ingen ledige fly på returen. Enkeltreise fra kr 798 pp 
Buss: Tilbud fra Paulsen Buss: Dette kan vi tilby å kjøre for kr. 26.000,- + bom kr. 
1.822,- + 12% mva. Totalt kr. 31.160,-  
For å være på plass i Levanger ca. 17:00, så bør det være avreise fra Tønsberg senest 
06:00 
Vedtak: Vi undersøker med KM og ønsker å gå for buss. 

 
Sak 52/22 Arrangementer framover  

02. mai: Kretsstyremøte med etterfølgende kaffeprat – Digitalt 
13.-15. mai Peff 1 - Tønsberg  
20.-22. mai: Tiurleiken på Eik – I rute  
21. mai: Småspeidersamling ved Borrehaugene – OK  
10. juni: Sommeravslutning rover 
13. juni: Kretsstyremøte på Løvøya – invitere ombud og utvalg. 
Vedtak: Tatt til orientering. 

 
Sak 53/22 Tiurleiken 2023 

Neste år er det vi som har ansvaret for Tiurleiken. Vi bør sette komite på neste møte. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

Sak 54/22 Kretsting 
Gjennomgå saker til kretsting. Hva kan vi gjøre for at de som melder seg på 
arrangement virkelig dukker opp. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

Sak 55/22 Nattinaturen/FNF 
Sven Erik fortsetter som vår representant i FNF, Johannes hører med Alf om han 
fortsetter. Skaffe informasjon om Nattinaturen til neste møte. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
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