
 

Det kalles inn til kretsting for 

Vestfold krets av Norges speiderforbund 

Mandag 13. oktober på Gullstua, Eik Speiderhus kl 18:30 

Innkalling sendes kun til gruppenes e-postadresser, og vi anmoder om at denne innkalling 

kopieres og distribueres i hver gruppe. Innkalling også på kretsens hjemmeside: 

www.vestfoldspeiderne.no  

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 (kontor@vestfoldspeiderne.no)   

Av miljømessige hensyn vil det ikke bli kopiert opp ekstra saksdokumenter, men det vil bli vist på 

skjerm.  

Mat- og drikkespleis; kr 30,- pr pers 

 

Saksliste: 

 

Sak 9/14  Konstituering   
a) valg av møteleder 

Kretsstyrets innstilling:. 

b) valg av referent 

Kretsstyrets innstilling: Kretssekretær, Ole Harald Flåten, Oseberg speidergruppe, 

velges til referent 

c) valg av tellekorps 

Kretsstyrets innstilling: 

d) valg av to representanter til å undertegne protokollen 

Kretsstyrets innstilling: 

http://www.vestfoldspeiderne.no/
mailto:kontor@vestfoldspeiderne.no


 

 
Sak 10/14 Godkjenninger 

a) opprop/godkjenning av delegater 

Kretsstyrets innstilling: Delegater godkjennes med de frammøtte, registrerte 

grupperepresentanter 

b) godkjenning av forretningsorden 

Kretsstyrets innstilling: Forretningsorden godkjennes 

c) godkjenning av innkalling til kretsting 

Kretsstyrets innstilling: Innkalling til kretstinget godkjennes 

Sak 11/14 Terminliste 2015 
Forslag til terminliste for 2015 ettersendes. 
Kretsstyrets innstilling:  

 

Sak 12/14 Innkjøp av utstyr til RBG 
Kretsstyret ønsker å supplere RBGs utstyr slik at de kan fungere optimalt ved alle 

kretsens store arrangement. Midler til dette foreslås tatt fra posten ”Midler fra ikke-

aktive grupper”. Ytterligere saksframlegg ettersendes. 

Kretsstyrets innstilling:  

Sak 13/14 Budsjett 2015 
Forslag til budsjett for Vestfold krets 2015 ettersendes. 

Kretsstyrets innstilling:  

Sak 13/14 Valg av småspeiderkomite 
På kretstingets årsmøte ble det vedtatt å sette ned en småspeiderkomite som skal ha 

ansvaret for Småspeidersamlingen. 

Kretsstyrets innstilling:  

Sak 15/14 Valg av Tiurleikkomite 
I statuttene for Tiurleikkomiteen står det at medlemmer i komiteen skal skiftes ut hvert 

år, dog slik at det er kontinuitet i komiteen. 

Kretsstyrets innstilling:  

 

Orienteringssaker: 

 Kretsleir 2016 

 Speidertingsaker 

 


