
 
 
 
 

 
 

Det innkalles til kretsting for 
Vestfold Krets av Norges speiderforbund 

Søndag 24. september 2006 kl. 11.00 i ”Elgens Rike” ved Illestadvannet i Høyjord 
(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 7/06  Konstituering 

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

 
Sak 8/06 Godkjenninger 

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

 
Sak 9/06 Terminliste 2007 

Forslag til terminliste legges fram av kretsstyret 
Kretsstyrets  innstilling:  
Forslag til Terminliste for 2007 vedtas 

 
Sak 10/06   Budsjett 2007 
 Forslag til Budsjett for 2007 legges fram av kretsstyret 
 Kretsstyrets innstilling: 
  Kretsstyrets forslag til budsjett for 2007 vedtas: 
  
Sak 11/06   Rekrutteringsprosjekt 
 Orientering om fremdrift og status legges fram av kretsstyret 
 Kretsstyrets innstilling: 
 Kretsstyrets rapport fra rekrutteringsprosjektet tas til etterretning og prosjektgruppas 
            arbeid videreføres gjennom tiltakene som er foreslått i rapporten. 

 
Tønsberg 6.09.2006 
Med speiderhilsen 
Kurt Vidar Gundersen 
Kretsleder 



 

Til Kretstingsdelegater og gruppene! 
 
Terminlisteforslaget og budsjettforslaget som er lagt ved innkallingen 
er utkast.  Dette er fordi en del av aktiviteten på Speiderfestivalen 
fredag og lørdag skal være å engasjere speiderne i å fylle ut 
terminlista.   En endring av terminlista vil også kunne ha 
konsekvenser for enkelte poster i budsjettet, et endelig 
budsjettforslag vil derfor bli lagt fram på kretstinget. 
Hilsen Kretsstyret 
 
 
 
Veibeskrivelse til Illestad 
 

1. Kjør riksvei 312 forbi avkjøringen til Andebu og videre mot Høyjord. 
 

2. Ta av til høyre på Holandveien, der det står skilt til Myhres Maskinomsenting, 
dette er før du kommer til avkjøringa mot Høyjord stavkirke og Merkedammen.  

 
3. Følg denne veien og ta deretter første gårdsvei til venstre.  

 
4. Parkér på p-plassen ved den siste gården på venstre hånd og følg grusveien inn 

nordover og langs vannet (men ikke ved vannkanten), ca 400m.  Plassen ”I 
Elgens Rike” er der veien stopper.   

 
For deltakere med mye bagasje kan denne kjøres inn og lastes av før en kjører ut og 
parkerer. 
 
Arrangementet skal foregå ute, men under tak, så ta på varme klær og fottøy. 
 
Kart finner du ved å gå inn på kretsen hjemmeside og følge linken som er laget der. 


