
 
 
 
 

 
Protokoll fra kretsting for 

Vestfold Krets av Norges speiderforbund 
Mandag 31. oktober 2011 kl. 18.30 hos Horten MS. Storgata 18 i Horten sentrum 

 
 
Sak 7/11 Konstituering 

a) valg av møteleder 
Kathrine Myhre Nordby fra Eik valgt ved akklamasjon 

b) valg av referent 
Kretssekretær Lene Loftesnes valgt ved akklamasjon 

c) valg av tellekorps 
Lene Paulsen, Hortensspeiding og Kjell Fredriksen, Tjøme valgt ved akklamasjon 

d) valg av to representanter til å undertegne protokollen 
Arve Saastad, Holmestrand og Per Espen Todal, Hortensspeiding valgt ved akklamasjon 

 
 
Sak 8/11 Godkjenninger 

a) opprop/godkjenning av delegater 
31 delegater hvorav 19 ledere, åtte speidere og fire rovere fra 10 grupper. 
Godkjent ved akklamasjon 

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

c) godkjenning av innkalling til kretsting 
Innkallingen ble presentert av kretsleder 
Godkjent mot 0 stemmer 

 
 
Sak 9/11 Kretskonkurransen ”Tiurleiken” 2012 
Tre representanter fra kretsen skal oppnevnes til tiurleikkomité for 2012. 
Kretsleder la frem saken og kretsstyrets innstilling som er Jørgen Andersen fra 6. Larvik og Kurt 
Gundersen, Hortensspeiding. Kretsleder la fram forslag om at kretsstyret gis mandat til å finne den 3. 
kandidaten. 
 

Kretsstyrets forslag:  
Jørgen Andersen fra 6. Larvik og Kurt Vidar Gundersen fra Hortensspeiding blir kretsens representanter 

til Tiurleikkomiteen 2012. Kretsstyret gis mandat til å finne kandidat nr 3. 
 

Forslaget godkjent mot 0 stemmer. 
 
 
 
 



Sak 10/11 Terminliste 2012 
Vilde Sjømæling Snekkestad la fram terminlista på vegne av kretsstyret. 
 
Kommentarer: 

 Det står 2011 i terminlista, det rettes opp.  

 Kretsstyret kommenterte viktigheten av at det melder seg arrangører for å få gjennomført peffkurs 
og roverkroer.  

 Bør småspeidersamlinga arrangeres lørdag eller søndag? 
 
Følgende hadde ordet til saken: 
Knut Aasmundtveit, Kurt Vidar Gundersen, Elisabeth Paulsen, Kristin Øilo, Per Espen Todal, Ola Strand. 
 
Forslag: Det er opp til kretsstyret å bestemme om småspeiderdagen skal arrangeres lørdag eller søndag. 
Vedtatt mot 0 stemmer. 
 
Terminlista ble enstemmig vedtatt. 
 
 

Sak 11/11 Budsjett 2012 
Ola Strand la fram budsjettet for 2012 på vegne av kretsstyret. 
 
Kommentarer: 

 Kretsleir skal ikke inn i kretsens budsjett annet enn et evt overskudd. Dette er ikke tatt med i 2012 
budsjettet da det er usikkert når et evt overskudd kommer. 

 Post 6.1. Her viser regnskapet pr 30.06.11 et stort underskudd, men regnskapstallene for 3. 
kvartal (som kom for sent til å være med på forslaget) viser at underskuddet er 6500,-. Det er 
altså snakk om at innbetalinger av peffkurs med mer kommer i etterkant. 

 
Følgende hadde ordet til saken: 
Kurt Vidar Gundersen, Kristin Øilo, Knut Aasmundtveit, Kathrine Myhre Nordby, Ola Strand. 
 
Budsjettet ble enstemmig vedtatt. 
 
 
 
Informasjonssaker 
 Ola Strand informerte om Inspiratorprosjektet. Formålet er vekst og hjelp til gruppene. Mer info 

finnes på hjemmesiden til forbundet. 
 Kathrine Myhre Nordby informerte om Trekløver Gilwelltrening. 
 Kurt Vidar Gundersen informerte om peffkurs. Påmeldingsfrist 4.11.11 
 Kathrine Myhre Nordby oppfordret til roverdeltakelse på Roverløft i april 2012 
 Per Espen Todal og Jørgen Tangen (fra kretsleirkomiteen) informerte om kretsleiren. De tar 

gjerne imot innspill, de vil gjerne besøke gruppene og de trenger folk til å arrangere. 
 
 
Horten 31.10.11 
 
 
 
Arve Saastad (sign.)    Per Espen Todal (sign.) 
 
 
 
 
Referent: Lene Loftesnes (sign.)  

 
 


