
  
 
 
 

 
 
 

Det innkalles til kretstingets årsmøte for 
Vestfold Krets av Norges speiderforbund 

 
onsdag 28. februar 2007 kl. 1900 på Allaktivitetshuset på Husøy 

(se vedlagt veibeskrivelse) 

 
Gruppene sender delegater i henhold til lovenes § 2-3-2. Innkalling sendes kun til gruppenes 
adresser, og vi anmoder om at denne innkalling kopieres og distribueres i hver gruppe. 
Innkalling også på kretsens hjemmeside: www.scout.no/vestfold  
 

Speidertinget i Trondheim høsten 2004 gjorde endringer i forbundets lover. Minst 1/3 av gruppens representanter til 
kretstinget skal bestå av speidere og rovere. Lovendringen er gjort for å sikre at gruppene deltar med unge 
representanter på kretstinget.  

De gruppene som ikke har slike representanter mister stemmerett på kretstinget for det antall representanter som mangler. 

Bestemmelsen om gruppenes representasjon til kretstinget har følgende ordlyd etter endringene som ble gjort på 
Speidertinget 2004 (lovenes prg. 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. 

 
Gruppene oppfordres til å undersøke om det er ledere som skal ha 10 års tjenestetegn.  
Gi beskjed til kretskontoret (33 31 02 44 eller vestfold@scout.no)  Ledere som er aktive i dag og som ble 
godkjent her i Vestfold for 10 år siden er tilskrevet, men flere grupper har ledere som ble godkjent i andre 

kretser.  
 

Saksliste: 
 

Sak 1/07  Konstituering 
a) valg av møteleder 
b) valg av referent 
c) valg av tellekorps 
d) valg av to representanter til å undertegne protokollen 

 

Sak 2/08 Godkjenninger 
a) opprop/godkjenning av delegater 
b) godkjenning av forretningsorden 
c) godkjenning av innkalling til kretsting 

 
Sak 3/07 Årsmelding 2006 

Kretsstyrets  innstilling:  
Årsmelding for 2006 godkjennes 



Sak 4/07   Regnskap 2006 (Revisors beretning vil foreligge på kretstinget) 
 

a) Godkjenning av regnskapet for Vestfold Krets av NSF for 2006 
 

Kretsstyrets  Innstilling:  
Regnskap for 2006 godkjennes 
 
Kr 40 000 av balansen er et resultat av salget av Nissebu på Sjøssfjellet i Re.  Disse midlene er 
i foreløpig på kretsens konto i påvente av formelle avklaringer rundt eierskapet av eiendommer, 
stiftelser og legater. 
 

Sak 5/06 Valg 
Kretsstyret har i dag følgende sammensetning: 
Kretsleder:       Kurt Vidar Gundersen – ikke på valg     
Visekretsleder: Lars N. Hjertås 
Styremedlem:   Therese Nilsen 
Styremedlem:   Kathrine Myhre Nordby  
Styremedlem:   Christine Gundersen 
Styremedlem:   Pål Røsand – Ikke på valg 
Styremedlem:   Tone Klufthaugen – ikke på valg  
Varamedlem:    Elisabeth S. Paulsen – ikke på valg 
Varamedlem:    Lene Bye Paulsen – ikke på valg  

 
Det skal velges: 

a) Visekretsleder for 2 år 
Kandidat: Kathrine M Nordby, Eik kathrine_gtc@hotmail.com 48251531 
 

b) Tre styremedlemmer for 2 år 
Kandidater:  
Halvor Jørgensen, Fevang speidergruppe, halvor90@hotmail.com 33453745 
 
Anna Gjertsen, Tjøme speidergruppe, bulletbutterfly@hotmail.com, 92498163 
 
Lise Borgland, Tønsberg speidergruppe, smilelise@hotmail.com, 92012247 
 
Lars N. Hjertås, Tjøme speidergruppe, lhjer@online.no 92297192  

 
c) revisor for 1 år 

Kandidat: Reidar Sårheim 
 
 
Sak 6/07 Kretsleir 2008 
 
I henhold til vedtak fra fjorårets kretsting har kretsstyret utarbeidet følgende forslag til 
kretsleirløsning for 2008: 
 
Kretsstyrets forslag: 
Det nedsettes en komité bestående av representanter for Vestfold krets av NSF og KFUK/M 
speiderne i Vestfold. Det overlates til komiteen å velge tid og sted for leiren.  Arbeidet bør 
komme i gang i løpet av sommeren 2007. Kretsstyret gis fullmakt til å oppnevne Vestfold krets 
av NSF sine kandidater til leirkomiteen. 
 
Kretsstyrets innstilling: 
Kretsstyrets forslag vedtas. 
 
 
 



Sak 7/07 Rekrutteringsprosjektet for 2006 
 
Prosjektgruppa legger fram sin rapport fra arbeidet som ble gjort med dette i 2006. 
 
 
 

Informasjonssaker 
Tjenestetegn vil deles ut til ledere som har vært aktive i 10 år.    
Jubileumsarrangement 
og andre aktuelle arrangementer  
 
 
 
Tønsberg 06.02.2007 
Med speiderhilsen 
 
 
 
Lars N. Hjertås 
Visekretsleder 
 
 
 
 
 
 


