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Referat fra kretsstyremøte 7. mars 2022 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 26/22 Referatsaker  

• Referat fra kretsstyremøte 7. februar 2022. 
Vedtak: Vedtatt uten merknader 

• Rapport siden sist: Andes jobber med sjøspeiderleiren og Firkløver-Gilwell. 

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

Sak 27/22 Velkommen til nytt kretsstyre  
En gjennomgang av arbeidsform og – oppgaver samt behov for taushetserklæring 
(signeres på neste møte) og politiattest.  
Alle grupper skal følges opp uansett størrelse og aktivitet. Ringerunde en til to ganger 
per år. Faste spørsmål, hva trenger dere, ledertrening, kurs, hjelp fra andre. Lage 
spørsmålsliste. Kretssekretær lager fordelingsliste.  
Anders og Johannes følger opp ledertrenerne 
Hvert kretsstyremøte starter møtet med en oppsummering av hva som har skjedd 
siden sist i krets og forbund. 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
Sak 28/22 Oppfølging av grupper 

Fordeling av grupper: 
Johannes: 1. Tjølling, 2. Nøtterøy, Hortenspeiding, 6. Larvik 
Anders: 1. Høyjord, Holmestrand, Fevang, Helgerød, 1. Nykirke 
Andreas: Oseberg, 1. Brunlanes, Larvik MS, Larvik MSK 
Endre: Tjøme, Husøy Sjø, Horten MS 
Kamilla: 1. Stavern, Tønsberg, 1. Sandefjord,  
Lene: 3. Nøtterøy, 1. Nøtterøy 
Oppdaterte adresser på min.speiding. 
Vedtak: Kretsens aktive og passive grupper fordelt på kretsstyrets medlemmer for 
oppfølging. 

 
Sak 29/22 Kaffeprat 2022 

Ny kaffeprat forsøkes holdt som hybride møter, fysisk og digitalt. Ikke nødvendigvis 
på mandager, men når det passer vertsgruppene. Undersøke først med 1. Nøtterøy 
og Larvik MS. 
Vedtak: Kretsstyret ønsker å fortsette med Kaffeprat som digitale og fysiske 
møteplasser. 

 
Sak 30/22 Vinterspeiding er UTE  

Ca 40 pluss påmeldt, gris og grill er bestilt. Gruppene tar med eget program.  
Vedtak: Tatt til orientering. 
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Sak 31/22 KL/KS 

Inntil tre fra kretsstyret kan delta på KL/KS i Asker 01.-03. april. Frist for påmelding 
via min.speiding er 10. mars. Mer info her:  
https://speiding.no/arrangementer/krets-og-korpsledersamling-var-2022  
Vedtak: Johannes, Anders og Andreas reiser til KL/KS. 

 
Sak 32/22 Oppfølging kretsting 

Etter kretstinget mangler vi vara til Speiderforum, en av hvert kjønn. Kretsstyret fikk 
fullmakt til å finne kandidater.  
Vedtak: Kretsstyrets medlemmer undersøker i gruppene om en jente og gutt som 
personlig vara til Speiderforum. 

 
Sak 33/22 Vår dag  

Oppfølging fra arbeidsgruppa. Følges opp på neste møte. Gruppene markerer på st. 
Georgsdagen og kretsen har også en markering under 
Tiurleiken/Småspeidersamlingen. 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
Sak 34/22 Arrangementer framover  

07. mars: Kretsstyremøte på kretskontoret 
11.-13. mars: Vinterspeiding er UTE Fagerfjell 
17. mars: Rover: Brettspillkveld Tønsberg 
25.-27. mars: Peff 1 
25.-27. mars: Trening 2 
04. april: Kretsstyremøte 
07. april: Rover: Escape Room 
29. april – 1. mai: Firkløver-Goodwill 
02. mai: Kretsstyremøte 
12. mai: Tiurleiken 
21. mai: Småspeidersamling 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
Sak 35/22 Småspeidersamling 

På grunn av at Tiurleiken arrangeres som en haik gir det ingen spesiell gevinst å ha 
arrangementene sammen slik at småspeidersamlingkomiteen står fritt til å velge 
sted. Arrangør er Hortenspeiding. 
Vedtak: Hortenspeiding arrangerer Småspeidersamlingen 2022 og kan selv velge sted 
for arrangementet. 
 

Sak 36/22 Kurs på min.speiding 
Det vil være en fordel å legge kretsens kurs ut på min.speiding og la påmeldingen gå 
der. Da vil vi kunne få deltakere fra andre kretser og gjennomført kurs vil komme på 
deltakernes Speider-CV. 
Vedtak: Kursarrangørene oppfordres om å legge kurs og påmeldinger ut på 
min.speiding. 
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