
 
 

 
Protokoll fra kretsting for 

Vestfold Krets av Norges speiderforbund 
Tirsdag 30. oktober 2012 kl. 18.30 hos 1. Nøtterøy på Torød.  

 
 
Sak 6/12 Konstituering 

a) valg av møteleder 
Espen Garder, Tønsberg, valgt ved akklamasjon 

b) valg av referent 
Kretssekretær Lene Loftesnes valgt ved akklamasjon 

c) valg av tellekorps 
Lars Erik Ulvund, Hortenspeiding og Ole Erik Vold, Tjøme, valgt ved akklamasjon 

d) valg av to representanter til å undertegne protokollen 
Arve Saastad, Holmestrand og Bjørn Arne Olsen, Larvik MS, valgt ved akklamasjon. 

 
 
Sak 7/12 Godkjenninger 

a) opprop/godkjenning av delegater 
42 delegater hvorav 24 ledere, 12 speidere og fem rovere fra 10 grupper. To av 
Osebergs delegater kom som observatører jmf regler om antall delegater i forhold til 
antall medlemmer i gruppa.  
Forslag fra Kurt Vidar Gundersen at også observatørene fikk fulle rettigheter. Forslaget 
ble vedtatt mot 0 stemmer.  
Delegatene ble godkjent ved akklamasjon 

b) godkjenning av forretningsorden 
Ordstyrer presenterte forretningsordenen 
Godkjent mot 0 stemmer 

c) godkjenning av innkalling til kretsting 
Det kom inn ønske om at det skulle stå gateadresse på innkallinga for lettere å finne 
fram. 
Innkallinga godkjent mot 0 stemmer 

 
 
Sak 8/12 Kretskonkurransen ”Tiurleiken” 2013 

Per-Ole Larsen la fram saken, tre representanter fra kretsen skal oppnevnes til tiurleikkomité for 2013. 
 

Kretsstyrets innstilling er Jørgen Andersen fra 6. Larvik. Kurt Vidar Gundersen, Hortensspeiding har sagt 
seg villig til å delta på planlegginga men kan ikke være med på arrangementet.   
Per Espen Todal, Hortenspeiding, Tuva Johansen, Hortenspeiding og Jonas Fredriksen, Tjøme, meldte 
seg som kandidater under tinget. 
 
Forslag fra Kurt Vidar Gundersen om at alle velges inn i komiteen. 

 
Forslaget vedtatt mot 0 stemmer. 
 
Sak 9/12 Terminliste 2012 

Kai Ingebrigtsen la fram kretsstyrets forslag til terminliste.  
 
Det kom forslag fra Ole Harald Flåten om å arrangere kretsting på Speiderfestivalen. Verken Larvik eller 
Sandefjord deltar på Speiderfestivalen. Flåten trakk forslaget.  
 
Følgende hadde videre ordet til saken: Kurt Vidar Gundersen, Kristin Øilo, Ola Strand, Per Espen Todal. 
 
 
 



Det meldte seg følgende arrangører: 
Roverkro vår: Hortenspeiding 
Roverkro høst: Fevang 
Peffkurs vår og høst: Roverlagene i Hortenspeiding, Fevang og Tønsberg, med Per Espen Todal og 
Espen Garder som ansvarlige. 
 
Kretstinget takket de som stiller som arrangører og terminlista ble vedtatt mot 0 stemmer. Vi må komme 
tilbake til arrangører av småspeidersamling når sted for Tiurleiken er endelig bestemt. 
 

Sak 10/12 Kretskontingent for 2013 
Ola Strand la fram kretsstyrets forslag som går på å øke kretskontingenten til 200,- og endre 
søskenmoderasjonessatsen fra 90% til 50%.  
 
Følgende hadde ordet til saken: Kristin Øilo, Roar Teal, Charlotte Garder.  
 
Forslaget ble vedtatt mot 0 stemmer.  
 
Sak 11/12 Budsjett for 2013 
Ola Strand la fram kretsstyrets forslag til budsjett for 2013.  
 
Følgende hadde ordet til saken: Kurt Vidar Gundersen, Thomas Lien, Kristin Øilo, Ola Strand, Lene 
Loftesnes. 
 
Det kom inn skriftlig forslag fra Kurt Vidar Gundersen om at 

a) Post 1.2 reduseres til 30.000,- da støtten fra BUR er en usikker post.  
b) Post 4.4 økes med 7000,- mens post 5.1 reduseres med det tilsvarende, da ledertrenerkurs er et 

forbundstiltak. 
 
Forslagene ble stemt over med følgende resultat: 

a) Forslaget ble vedtatt med 29 stemmer. 8 stemte mot forslaget og 5 stemte blankt. 
b) Forslaget ble vedtatt mot 0 stemmer. 

 
Med disse endringene ble budsjettet vedtatt mot 0 stemmer. 
 
Sak 12/12 Valg av ny 2. vararepresentant til kretsstyret tom. Kretstingets årsmøte 2013. 

Kretsstyrets forslag til ny 2. vararepresentant er Jonas Fredriksen, Tjøme. 
 
Forslaget ble vedtatt ved akklamasjon.  
 
Informasjonssaker 

 2. Sande innstilles for nedleggelse. De har ca 11.000,- på konto som overføres kretsens konto og 
står der i fem år i påvente av evt oppstart igjen.  

 Våle speidergruppe har ingen aktivitet og foreslås også lagt ned. Det arbeides med formaliteter 
rundt en speiderhytte før dette formelt kan gjøres.  

 Ola Strand informerte om de viktigste sakene som skal opp på Speidertinget: 
o Speiderstyret ønsker gruppepresentasjon på Speidertinget. Kretsstyrets innstilling er at vi 

stemmer mot forslaget slik det foreligger. 
o Speiderstyret ønsker at forbundets eiendommer skal innunder et AS. Kretsen er kritisk til 

forslaget slik det foreligger. 
 Kurt Vidar Gundersen informerte om at VBUR trenger arrangører til sitt årsmøte den 13.03.13. 

Grupper/kretsen oppfordres til å søke, noe som kan gi en inntekt.  
 
 
Kretstinget ble avsluttet med speiderbønn. 
 
Torød 30.10.12 
 
 
Arve Saastad (sign.)    Bjørn Arne Olsen (sign.) 
 
 
Referent: Lene Loftesnes (sign.)  

 


