
 
 
 
 

 
 

Det innkalles til kretsting for 
Vestfold Krets av Norges speiderforbund 
Mandag 27. oktober 2007 kl. 18.30 på Speiderhuset ved festningen i Horten. 

(se vedlagt veibeskrivelse) 

 
Gruppenes sender delegater i henhold til lovenes § 4-3-1. Innkalling sendes kun til gruppenes 
adresser, og vi anmoder om at denne innkalling kopieres og distribueres i hver gruppe. Vi kan 
også henvise til kretsens hjemmeside: www.scout.no/vestfold  

§ 2-3-2, andre ledd Gruppenes representanter til kretsting: 
Gruppeleder og en valgt representant for hver påbegynt 10. betalende medlem i henhold til siste årsmelding. Det velges 
også vararepresentanter. Dersom gruppen har valgt gruppeassistent er denne vararepresentant for gruppeleder. Minst 1/3 
av gruppens representanter skal være speidere eller rovere. Med rovere i denne sammenheng menes medlemmer som er 
25 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret kretstinget møtes. Dersom gruppen ikke har slike representanter, mister 
gruppen disse stemmene. 

 
Saksliste: 
 
Sak 6/08 Konstituering 

a) valg av møteleder 
b) valg av referent 
c) valg av tellekorps 
d) valg av to representanter til å undertegne protokollen 

 
Sak 7/08 Godkjenninger 

a) opprop/godkjennelse av delegater 
b) godkjenning av forretningsorden 
c) godkjenning av innkalling til kretsting 

 
Sak 8/08 Småspeidersamling 
 Samlingen i 2008 ble arrangert av Hortenspeiding fordi opprinnelig arrangør trakk seg. 
            Hortenspeiding skulle etter tidligere rulleringsplan hatt arrangementet i 2010.  
            Arrangementet ble gjennomført i samarbeid med kretsstyret.  
            Det har vært ytret ønske om endringer i arrangørform fra kontaktutvalg som har blitt  
            svært små. 
 Kretsstyret har utarbeidet forslag til nye statutter som gjør at arbeidet med å arrangere 
            Småspeidersamlingen blir begrenset og godt kan gjøres av enkeltgrupper.  
 
Vedlegg: Forslag til statutter for Småspeidersamlingen 
  
Kretsstyrets forslag til vedtak: 
 
Kretsstyrets forslag til statutter småspeidersamling for Vestfold krets vedtas: 
 
Småspeidersamlingen gjennomføres i 2009 på Kristi Himmelfartsdag 21. mai. 
 
Tønsberg kontaktutvalg får ansvaret for gjennomføringen av småspeidersamlingen i 2009. 
Nøtterøy/Tjøme/Husøy får ansvaret for gjennomføringen av småspeidersamlingen i 2010. 



Ansvarlig arrangør vedtas deretter på høstens kretsting, ca halvannet år før arrangementet 
gjennomføres. 
 
KFUK/KFUM gruppene inviteres til å delta på samme premisser som NSF i 2009 og 2010 
  
Kretsstyrets innstilling: Kretsstyrets forslag vedtas. 
 
Sak 9/08 Tiurleiken 2009 

Tre representanter fra kretsen skal oppnevnes til tiurleikkomiteen for 2009. 
Kretsstyrets forslag til kandidater: Jørgen B. Andersen.  
Flere kandidater presenteres på tinget. 

 
Kretsstyrets innstilling; Jørgen B. Andersen foreslås til sekretariatet for Tiurleiken 2009 
 
Kretsstyrets forslag til vedtak:  
 
Sak 10/08 Fritak fra kretsstyrearbeid 

Halvor Jørgensen, Fevang har bedt om fritak fra kretsstyret grunnet arbeidssituasjon. 
 
Kretsstyret innstiller: Halvor Jørgensen fritas fra vervet som medlem i kretsstyret fra oktober 
2008 til og med februar 2009 
 
Kretsstyrets forslag: Kretsstyrets innstilling vedtas. 
 
Sak 11/08 Suppleringsvalg 
Det skal velges et styremedlem for perioden november 2008 til og med februar 2009. 
Følgende kandidater foreslått: 
 
Sak 12/08 Terminliste 2009 

Forslag til terminliste legges fram av kretsstyret 
 
Kretsstyrets innstilling:  
Forslag til Terminliste for 2009 vedtas 

 
Sak 13/08 Budsjett 2009 
 Forslag til Budsjett for 2009 legges fram av kretsstyret 
  

Kretsstyrets innstilling: 
  Kretsstyrets forslag til budsjett for 2009 vedtas: 
 
Informasjonssaker 
 

� Informasjon fra delegatene på speider- og roverforum 2008 
� Kretsleirkomiteen legger fram rapporten fra kretsleiren sommeren 2008 
� Kurt informerer om landsleiren 2009, Utopia 
� Peffutvalg  
� Speidertingssakene 2009 presenteres av delegatene og diskuteres. Sakene kan leses 

på http://www.speiding.no/organisasjon/?liste[]=20;liste[]=1  
 
Tønsberg 13.10.2008 
Vel møtt! 
 
Med speiderhilsen 
Kurt Vidar Gundersen 
Kretsleder 

 



Praktisk Informasjon om kretstinget: 
 
Hvis været ikke er helt vrangt vil det bli enkel servering 
utendørs i begynnelsen av arrangementet. Husk gode klær. 
 
Mat og drikke spleis kr 30,- pr pers. 
 
Kjørebeskrivelse til speiderhuset i Horten! 
 
Fra Tønsberg – kommer du lenger sørfra kjører du av E-18 mot Horten 
etter Sem (RV 19) – følger du RV 19 forbi Borre kirke.  Fortsett rett frem  
I rundkjøringa – mot ferga.  Denne veier følges til første lyskryss mot  
Horten sentrum.  Her ligger en Shell stasjon.  Ta til venstre og følg denne 
veien til den går mot Høyre – du er nå i Arne Beckersgt.  Kjør rett frem i 
rundkjøringa, og over første store kryss.  Ta første vei til venstre.  Denne 
veien følges til 3. kryss hvor du tar til høyre (opp en bratt bakke, du er nå i 
Wistingsvei).  Følg denne veien helt til toppen av bakken, forbi høyhuset på 
høyre hånd – og ytterligere noen hundre meter. 
 
Helt på toppen går Festningsveien opp til venstre.  Det er godt merket 
herfra.  Parker gjerne på plassen til høyre på toppen av Wistingsvei. 
 

 

 

 

 



Vedlegg til sak 7b/08 

Vestfold krets av NSF 

 

Forretningsorden 
 
1. Et lovlig innkalt kretsting er beslutningsdyktig med det antall godkjente 

representanter som har møtt. 
 
2. Kretsting ledes av en valgt møteleder. 
 
3. Møtebok føres av en valgt referent. Møtebok underskrives av to valgte 

representanter og møtereferenten. 
 
4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har to minutter taletid. 
 
5. Møteleder har rett til å foreslå begrenset taletid og foreslå strek med de inntegnede 

talere. En representant kan be om ordet max 3 ganger pr sak. 
 
6. Alle forslag må innleveres skriftlig til møtelederen, undertegnet med representantens 

navn og gruppe. Nye forslag kan ikke settes frem etter at strek er satt og forslag kan 
heller ikke trekkes tilbake. Saker som ikke står på sakslisten kan ikke fremmes. 

 
7. Ved vedtak kreves absolutt flertal, unntatt der forbundets lover krever kvalifisert 

flertall. Blanke stemmer telles ikke med. Skriftlig vortering skal finne sted hvis en 
representant krever det. Med absolutt flertal menes :  

mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Blanke stemmer telles ikke med. Ved 
stemmelikhet anses forslaget som falt. 

Med kvalifisert flertall menes : 
en på forhånd fastsatt del av det samlede antall avgitte stemmer. 
 

8. Alle valg foregår skriftlig hvis det er mer enn en kandidat, eller når en av 
representantene krever det. Ved skriftlig votering teller ikke blanke stemmer. 
Dersom det er flere kandidater, og ingen oppnår absolutt flertal, strykes den 
kandidaten med lavest stemmetall, og det stemmes på nytt inntil man har fått en 
kandidat med absolutt flertal. 

 
9. I møteboken føres inn alle forslag og de vedtak som er gjort, med stemmer for og 

imot. 
 
10. Utdrag av møteboken sendes gruppenes adresse. 
 
11. Kretstingets møte er åpent for alle. 
 
12. Kretstingets forretningsorden godkjennes ved åpningen av hvert kretsting. 

 
 
 
 
 



Vedlegg til sak 8/08   Forslag 
 

Vestfold Krets av NSF – Statutter for kretsens konkurranser – Småspeidersamlinga 

 

A 1. Konkurranse-enheten / klasseinndeling 

 
A1a Det er flokken som er enheten i konkurransen. 
 
A1b Flokker som deles i flere grupper på småspeidersamling vil samles med et gjennomsnitt 
        for gruppa til plassering og premiering. Unntak er der hvor gruppa driver flere separate  
        flokker. 
 
A1c Deltakeravgiften skal være kr 200,- pr flokk + evt. kr 10,- pr speider til deltakermerke, 
        arrangementet skal være selvbærende økonomisk.  
 

 

A 2. Konkurransens innhold 

 
A2a Øvelsene velges innenfor det programtilbudet som er felles for flokkarbeidet, og 
        innenfor felter som kan mestres uansett arbeidsprogram. 
 
A2b Øvelsene skal være en blanding av teoretiske og praktiske oppgaver. 
 
A2c Konkurranseopplegget må legge vekt på leke- og læremomentet mer enn selve 
        konkurransemomentet. Minst to av postene må ha innhold der deltakelse gir full 
        poengsum uansett resultat, f.eks hinderløype, lek eller lignende.  
 

 

A 3. Arrangører 

 
A3a Konkurransens tekniske arrangør rulleres mellom grupper og kontaktutvalg etter plan  
        oppsatt av kretsstyret, det er viktig at stedet for konkurransen varierer fra år til år. 
 
A3b Kretskontoret vil ha 3 sett ferdiglagde poster med dommerinstrukser som deles ut til 
        teknisk arrangør. Deltakende flokker vil få tildelt en post hver som de skal bemanne 
        under konkurransen. Dersom arrangør ønsker å lage sitt eget opplegg skal 
        konkurranseopplegget i god tid forelegges småspeiderombundet/ kretsstyret til 
        godkjenning. Ved flere enn 15 deltakende flokker må det være plass til 2 flokker pr post. 
 
A3c Arrangøren skal: 

- Sørge for et egnet sted til konkurransen med samlingsplass og lettgått løype. 
- Sørge for utstyr til oppgavene, godt merket løype og markert plass til hver post. 
- Sørge for et det som trengs til arrangement og poster blir handlet inn i samarbeid med 

kretssekretær. 
- Sørge for at de kan bemanne sekretariat og føre resultatlister. 
- Planlegge og gjennomføre åpning og avslutning i samarbeid med kretsstyret. 

 
A3 d Kretssekretær skal 

- Lage og sende ut invitasjon i samarbeid med arrangør 
- Lage og sende ut velkomstbrev til påmeldte lag med veibeskrivelse i samarbeid med 

arrangør 
- Ta i mot påmeldinger og deltakeravgift 



- Bistå med poengutregning og resultatlister dersom dette er ønskelig. 
- Lage diplomer til deltakerne dersom dette er ønskelig. 

A3e Arrangør kan sette opp kiosk og beholde inntektene fra denne. 
 
A3f Arrangøren sender kort rapport til kretsstyret innen 8 uker etter konkurransen. 
 

 

A 3. Tid 

 
A4a Konkurransen arrangeres i regelen Kristi Himmelfartsdag.  
        Det må dog være en forutsetning at det er snøfritt og noenlunde varmt i været. 
 

 

A 5. Trofé – premiering 

 
A5a Det konkurreres om et evigvandrende skinn.  Skinnet er kretsens eiendom, men 
        oppbevares av seirende ring/flokk til neste konkurranse. Seirende ring/flokk får sitt navn 
        skrevet på trofeet og får i tillegg diplom eller annen markering. 
 
A5b Det deles ut diplomer med plassering markert på til ca 1/3 av de beste flokkene og  
        umarkerte diplomer til resterende deltakende enheter. Teknisk arrangør kan sette opp 
        øvrige premier dersom ønskelig. 
 

 

 

 

Forandringer i statuttene kan kun foretas av kretstinget.  

Vedtatt på kretsting 27. november 1980 

Tillegg A2d vedtatt på kretstingets årsmøte 5.2.1984 
Endringer i punkt A1b, A1c, A2c og d, A3a-f og A5b vedtatt på kretstinget den………… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg til sak 12/08 

Forslag Terminliste Vestfold krets 2009 
  Dato Kretsarrangement Dato Forbundsarrangement 

Januar  6. Styremøte     

  26. Gruppeledersamling 16.-17 Emnekurs speiderbasen 

Februar   Styremøte uke 8 el 9 Fjellederkurs 

  13-15 Ledertreningshelg 22. Tenkedagen 

  26. Kretstingets årsmøte      

Mars   Styremøte     

  20-22 Vandrer- og rovertur      

April   Styremøte 18.-26. Speideraksjonen 

      23. St. Georgsdagen 

  25.-26. Tiurleik - 
kretskonkurranse  

24-26 
Roverløft 

Mai   Styremøte     

  21. Småspeidersamling     

Juni   Styremøte 12.-14 NM i Speiding 

          

Juli  4.-11. Landsleir Åndalsnes     
          

August   Styremøte     

          

September   Styremøte     

      21. Fredsdagen 

      25.-27. Nasjonal rover 5-kamp 

Oktober   Styremøte     

  16.-18. Speiderfestival, Tjøme  16.-18. JOTA/JOTI 

  27. Kretsting     

November   Styremøte 6.-8. Roverstevnet 

  6.-8. Ledertreningshelg     

          

Desember   Styremøte     

  Norges speiderforbund har flere arrangementer 

   se www.speiding.no/arrangementer  

vedtatt på kretstinget den…   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vedlegg til sak 13/08 
 
 

Forslag til BUDSJETT 2009     
           

    2009 2008  2007  2007  

    Budsjett Budsjett  Budsjett  regnskap  

           

           

1. Inntektsaktiviteter         
           

1.1.  Kretskontingent  105000 100 000  90 000  91 410  

1.2.  Fylkeskommunal kultur- og aktivitetsstøtte 25000 25 000  40000  89680  

1.3.  Annonseinntekter     0  0  

1.4.  Mva-kompensasjon  7000 7 000  6000  10 278  

1.5.  Støtte til spesielle tiltak     0  0  

  SUM  137000 132 000  136 000  191 368  

           

           

2. Kretskontor/administrasjon         

           

2.1.  Lønn inkl. feriepenger og arbeidsgiveravgift  -90000 -80 000  -80000  -77 026  

2.2.  Husleie, felleskostnader, strøm  -25000 -20 000  -25000  -33 481  

2.3.  Inventar og utstyr  -5000 -5 000  -5000  -350  

2.4.  Telefon  -5000 -5 000  -6000  -9 328  

2.5.  Porto  -4000 -4 000  -4000  -1 273  

2.6.  Forbruksmateriell  -4000 -4 000  -4000  -3 643  

2.7.  Informasjon  -15000 -12 000  -10000  -12 872  

2.8.  Diverse  -5000 -5 000  -2000  -2 601  

  SUM  -153000 -135 000  -136000  -140 574  

           

           

3. Kretsting/kretsstyre         
           

3.1.  Møteutgifter  -3000 -2 000  -2000  -3 862  

3.2.  Reiseutgifter  -1000 -1 000  -2000  -950  

3.3.  Gaver, utmerkelser  -2000 -2 000  -1000  -886  

3.5.  Arbeidsweekend  0 0  -2000  0  

3.6.  Diverse kretsstyre  -1000 0  0  -1 604  

  SUM  -7000 -5 000  -7000  -7 302  

           

           

4. Forbundstiltak         
           

4.1.  Speiderting  0 -7 500  0  -1 489  

4.2.  Speiderforum  0 -5 000  0  0  

4.3.  Roverforum  0 -5 000  0  0  

4.4.  Ledertrening, Norled etc.  -5000 -3 000  -5000  -548  

4.5.  NM i speiding  -6000 -5 000  -5000  -2 780  

4.5.  Rover fem-kamp  0 0  0  0  

4.6.  Andre forbundstiltak  -1000 -1 000  -1000  -488  

  SUM  -12000 -26 500  -11000  -5 305  

           

           



5. Ombud, utvalg         
           

5.1.  Ledertrening  0 0  0  -5 500  

5.2.  Flokkarbeid  0 0  0  0  

5.3.  Troppsarbeid  0 0  0  0  

5.4.  Roverarbeid  -5000 -3 000  -5000  0  

5.5.  Aktivitetsstøtte  -5000 -5 000  -5000  0  

5.7.  Lederstipend  0 0  -1500  0  

5.8.  Diverse ombud/utvalg  0 0  0  0  

  SUM  -10000 -8 000  -11500  -5 500  

           

           

6. Arrangementer         
           

6.1.  Egne arrangementer  5000 5 000  5000  -49 642  

6.2.  Speiderfestivalen  1000 1 000  0  0  

6.3.  Felles godstransport Utopia 2009  -20000       

  SUM  -14000 6 000  5000  -49 642  

           

           

7. Annet         
           

7.1.  Diverse salg merker etc.  2000 2 000  2000  -1 877  

7.2.  Finansposter  2000 2 000  0  8 393  

7.3.  Utgifter vedr. tidligere regnskapsår  0 0  0  0  

7.4.  Overskudd kretsleir   10 000  0  0  

  SUM  4000 14 000  2000  6 516  

           

           

RESULTAT  -55000 -22500  -22 500 0 -10 439  

           

 
 
 
 
 
 
 


