
  
 
 
 

 
 
 

Det innkalles til kretstingets årsmøte for 
Vestfold Krets av Norges speiderforbund 

 
Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang 

(se vedlagt veibeskrivelse) 

 
 
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  
Gruppene sender delegater i henhold til lovenes § 2-3-2.: 

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. 

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. 

 
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 blir tilskrevet, men flere grupper har ledere som ble godkjent i 

andre kretser.   
 

Mat og drikke- spleis; kr 30,- pr pers 
 
Saksliste: 
 

Sak 1/12  Konstituering 
a) valg av møteleder 
b) valg av referent 
c) valg av tellekorps 
d) valg av to representanter til å undertegne protokollen 

 

Sak 2/12 Godkjenninger 
a) opprop/godkjenning av delegater 
b) godkjenning av forretningsorden 
c) godkjenning av innkalling til kretsting 

http://www.scout.no/vestfold
mailto:vestfold@scout.no


 

 
 
Sak 3/12 Årsmelding 2010 
 
Kretsstyrets innstilling:  
Årsmelding for 2011 godkjennes 

 

Sak 4/11 Regnskap 2011 (Revisors beretning vil foreligge på kretstinget) 
 

a) Regnskapets underskudd 

Regnskapet viser et underskudd på kr 48.216,- mot budsjettert -28.000,-.  
 
Kretsstyrets forslag: 7.803,- som er utgifter til informasjon (oppstartsannonse) tas fra 
rekrutteringsfondet. Resten av underskuddet, kr 40.413,- tas fra egenkapitalen. 
 
Kretsstyrets innstilling: 
Kretsstyrets forslag vedtas. 
 

b) Godkjenning av regnskapet for Vestfold Krets av NSF for 2011 
 

Kretsstyrets innstilling:  
Regnskap for 2011 godkjennes 

 

Sak 05/12 Valg 
Kretsstyret har i dag følgende sammensetning: 
Kretsleder:        Kurt Vidar Gundersen  
Visekretsleder: Ola Strand – ikke på valg  
Styremedlem:   Vilde Sjømæling Snekkestad – ikke på valg  
Styremedlem:   Kai Ingebrigtsen – ikke på valg 
Styremedlem:   Siri Frydenlund  
Styremedlem:   Oda Cecilie Flåten  
Styremedlem:   Helene Berge – ikke på valg 
Varamedlem:    Sigurd Eilerås – ikke på valg 
Varamedlem:    Per-Ole Larsen  

 
Benkeforslag på kandidater mottas på tinget. Særlig til valg b og c oppfordres gruppene til å 
komme med kandidater. Valgkomiteen arbeider og sakspapirene oppdateres på hjemmesiden. 
 
Det skal velges: 

a) Kretsleder for 2 år 

Kandidat: Ola Strand, Husøy sjø   
Dersom Ola Strand velges til kretsleder må det også velges visekretsleder. 

 
b) To styremedlemmer for 2 år 

Kandidater: Oda Cecilie Flåten, Oseberg 
 

c) Ett varamedlem for 2 år 

Kandidater: Per-Ole Larsen, 1. Nøtterøy 
 

d) Revisor for 1 år 

Kandidat:   Reidar Sårheim 
 
e)  Valgkomite for 1 år   

Kandidater: Kurt Vidar Gundersen, Hortenspeiding  
 
 



f) 2 delegater til Speidertinget med vara 

Kandidater: Kurt Vidar Gundersen, Hortenspeiding 

 

g) 2 delegater til roverforum (mellom 16 og 20, en gutt og en jente (helst)) med 

vara.  

Kandidater: Vilde Sjømæling Snekkestad, Husøy sjø 

 

h) 2 delegater til speiderforum (mellom 13 og 16, en gutt og en jente (helst)) med 

vara.  

Kandidater: Hanna Davidsen, 1. Nøtterøy 
 

 
 
 
 
 
 

Informasjonssaker 
Tjenestetegn vil deles ut til ledere som har vært aktive i 10 år.    
Aktuelle arrangementer 
Tiurleik og Småspeidersamling – Peffsamlinger  
Kretsleir 2012 
 
 
 
Tønsberg 14. 02. 2012 
Med speiderhilsen 
 
 
 
 
Kurt Vidar Gundersen 
Kretsleder 
 
 
 



 

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. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Slik finner du Grendehuset på Fevang 

 
Følg E-18 til Fokserød krysset, der er det avkjøring 

mot OBS og Torp flyplass 
 

Følg skilt mot torp gjennom første rundkjøring.  I 
andre rundkjøring tar du ikke av mot Torp, men tar 

gamle  
E-18, Raveien, mot Råstad.  Følg denne veien ca 2 
km til det kommer et skilt med Råstad på.  Ta av 

mot høyre mot Råstad og Fevang idrettspark.  
Fevang skole ligger ca 150m fra krysset.  

Grendehuset er like bak skolen og idrettsplassen. 
 

 


