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Referat kretsstyremøte 14. november 2022 på kretskontoret 
 
Til stede: Johannes Botne, Anders Øilo Marcussen, Andreas Nornes, Lene Bye-Paulsen og 

Alexander Lunde samt Ole Harald Flåten 
Forfall: Kamilla Snekkestad-Bjønness  
 
 

Sak 87/22 Referatsaker  

• Referat fra kretsstyremøte 3. oktober 2022.  
Vedtak: Referat fra kretsstyremøte 3. oktober 2022 vedtatt uten merknader. 

• Kretsens økonomi. Rapport gjennomgått, økonomien er god og i henhold til 
plan.  
Vedtak: Tatt til orientering. 
 
 

Sak 88/22 Oppfølging av grupper  
Følge opp gruppene tett i høst og rapportering på kretsstyremøtene. Hva trenger de 
fra kretskontoret. Hva er gruppene opptatt av: 
Johannes: Starter kontakten denne uken. 
Anders: Holmestrand har lederproblemer og sliter.  Fevang har bra med ledere og har 
det bra. 
Andreas: Larvik MS er fornøyde og har det bra. 
Lene: 1. Nøtterøy har for få ledere og har sin aktivitet sammen med Tønsberg. 
Trenger ledere. 
Vedtak: Tatt til orientering. Lederrekruttering må være en prioritert oppgave i 2023. 

 
 
Sak 89/22 Oppfølging kretsting 

Endringer i budsjett øker kun budsjettert underskudd og gir ingen reduksjoner. 
Vinterspeiding er UTE og Roverhyttetur kolliderer med NSFs KL/KS-møte og 
Roverombudsmøte, vi endrer dato til 10.-12. mars. Foreslår for Roverombudet å 
flytte også. Venter på tilbakemelding fra KM for endring av Tiurleik og 
Småspeidersamling. Vi setter Firkløver-Goodwill på pause da interessen har vært 
laber. Kretstinget var rotete, og det tar vi til etterretning. 
Vedtak: Endringer føres inn i terminliste. 

 
 
Sak 90/22 Kretsleir 2023 

Kretsleir blir på Kragnäs. Budsjett ble gjennomgått og ble vedtatt uten endring. 
Kretsstyremedlemmene tar opp med gruppene om de har kandidater til leirkomite. 
Informasjon om kretsleiren legges ut på speiding.no.  
Vedtak: Tatt til orientering. 

 
 
Sak 91/22 Vinterspeiding er UTE 

Arrangeres på Fagerfjell 10.-12. mars 2023. Høre med roverne om de vil bli med. 
Samme program som tidligere med gruppebidrag, heiskort lørdag og skitur. Helgrillet 
gris, Alexander undersøker om grill. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
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Sak 92/22 Ledersamling 26. januar 

Vi lager ledersamling i Horten, legger inn omvisning eller annet spennende. Lene og 
Andreas jobber med sted. Johannes inviterer speidersjef og/eller kretsens kontakt i 
speiderstyret.  
Vedtak: Tatt til orientering. 

 
 
Sak 93/22 Søknader VBUR 

En prioritert oppgave neste år er lederrekruttering. Vi lager et prosjekt med dette, 
eventuelt sammen med KM. Roverarbeidet skal også videreføres som et prosjekt 
sammen med KM. Kretsleir med sjøvett, Havbraat er også et prosjekt det kan søkes 
om midler til. 
Vedtak: Kretssekretær lager prosjektforslag til neste møte. 

 
Sak 94/22 Arrangementer framover  

07. november: Kretsstyremøte  
08. desember:  Kretsstyremøte – med tillitsapparatet. Villa Møllebakken. Julemat. 
09. januar: Kretsstyremøte 
19. januar: Bibliotekrebus/-raid (Rover) 
26. januar: Ledersamling 
08. februar: Kretsstyremøte 
16. februar: Metro lazer og bowling (Rover) 
05. mars: Kretstingets årsmøte – Anders undersøker med Holmestrand 
10.-12. mars: Vinterspeiding er UTE 
17.-19. mars: Rovernes vinterhyttetur – flytte dato? 
24.-26. mars: Peff 1 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
 

Sak 95/22 Hederstegn og æreskniv 
Det er kommet inn følgende forslag til hederstegn og æreskniv: 
Fra Kristin Øilo, Husøy Sjø: 
Therese Nilsen bør få et hederstegn. Hun har vært henholdsvis gruppeleder, 
troppsleder og flokkleder hos oss siden hun ble godkjent som leder. 
hun har sittet i flere kretsleirkomiteer og har jobbet med ledertrening og holdt kurs 
på landsleirer og andre arrangementer i tillegg til å være engasjert i å holde lederkurs 
i samarbeid med Grenland krets i nesten 20 år. 
Hun har også sittet i kretsstyret og vært med i diverse komiteer i utvalg, bl.a. 
småspeiderkomiteen og har arrangert flere småspeidersamlinger. 
Fra Henning Marcussen, Husøy Sjø: 
Tanja Eklund og Nina Vetvik fra 3. Nøtterøy bør få æreskniven på grunn av sitt lange 
engasjement i speidergruppa. (mer begrunnelse kommer) 
Vedtak: Det søkes om utmerkelser i henhold til forslag. 
 
 

Sak 96/22 Roverway 
Det er behov for flere frivillige til dette arrangementet. De ønsker også ideer. Be 
roverombudet om å ta dette med roverne. 
Vedtak: Tatt til orientering 
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Sak 97/22 Speiderting 

Ønsker kretsen å arrangere Speidertinget i 2024, f.eks på Knattholmen? Ta dette opp 
på ledersamlingen. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
 

Sak 98/22 Sølvulven 
Våre søknader om Sølvulven til ledere er ikke behandlet. Dette er tatt opp med NSF 
og vi har bedt om at de tar dette på Kretstinget. 
Vedtak: Tatt til orientering 
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