
 
 
 
 

 
 

Utskrift av protokoll fra kretsting for 
Vestfold Krets av Norges speiderforbund 
Mandag 27. oktober 2008 kl. 18.30 på Speiderhuset ved festningen i Horten. 

 
Delegatene ble først ledet inn i en rundløype i skogen, deretter ble pølser, sjokolade og drikke servert. 
 

Kretsleder Kurt Vidar Gundersen ønsket velkommen til kretstinget og til Hortenspeidings lokaler. 

 
Saksliste: 
 
Sak 6/08 Konstituering 

a) valg av møteleder 
Lars N. Hjertås, Tjøme, valgt v/akklamasjon 
 

b) valg av referent 
Kristin Øilo, kretssekretær, valgt v/ akklamasjon 
 

c) valg av tellekorps 
Kim Terje Akselsen, Hortenspeiding og Johannes Botne, Fevang, valgt v/akklamasjon 
 

d) valg av to representanter til å undertegne protokollen 
Roar Teal, Fevang og Jørgen B. Andersen, 6. Larvik valgt v/akklamasjon 
 
Sak 7/08 Godkjenninger 

a) opprop/godkjenning av delegater 
34 delegater fra 9 speidergrupper, hvorav 7 speidere og 9 rovere godkjent v/akklamasjon 
Eik speidergruppe mister 1 stemme grunnet manglende ungdomsrepresentant.  
 

b) godkjenning av forretningsorden 
Forretningsorden godkjent v/akklamasjon 
 

c) godkjenning av innkalling til kretsting 
Innkallingen godkjent v/ akklamasjon 
 
Sak 8/08 Småspeidersamling 
 Samlingen i 2008 ble arrangert av Hortenspeiding fordi opprinnelig arrangør trakk seg. 
            Hortenspeiding skulle etter tidligere rulleringsplan hatt arrangementet i 2010.  
            Arrangementet ble gjennomført i samarbeid med kretsstyret.  
            Det har vært ytret ønske om endringer i arrangørform fra kontaktutvalg som har blitt  
            svært små. 
 Kretsstyret har utarbeidet forslag til nye statutter som gjør at arbeidet med å arrangere 
            Småspeidersamlingen blir begrenset og godt kan gjøres av enkeltgrupper.  
 
Forslag til nye statutter for Småspeidersamlingen ble presentert av Elisabeth Paulsen fra 
kretsstyret. 
 



Følgende hadde ordet til saken; Liv Ausland, Kristin Øilo, Frøydis Teal, Knut Aasmundstveit, 
Egil Skjauff, Kristin Øilo og Øyvind Jacobsen.  
  
Liv Ausland, 2. Nøtterøy leverte følgende forslag til nytt punkt A1b: 
Flokker som deles i flere grupper under småspeidersamlingen vil etter eget ønske kunne få 
separat plassering og poengsum 
Vedtak: forslaget falt med 26 mot 3 stemmer. 3 delegater avholdt seg fra å stemme.. 
 
Kretsstyrets forslag til vedtak: 
 
Kretsstyrets forslag til statutter for småspeidersamling for Vestfold krets vedtas: 
 
Småspeidersamlingen gjennomføres i 2009 på Kristi Himmelfartsdag 21. mai. 
 
Tønsberg kontaktutvalg får ansvaret for gjennomføringen av småspeidersamlingen i 2009. 
Nøtterøy/Tjøme/Husøy får ansvaret for gjennomføringen av småspeidersamlingen i 2010. 
Ansvarlig arrangør vedtas deretter på høstens kretsting, ca halvannet år før arrangementet 
gjennomføres. 
 
KFUK/KFUM gruppene inviteres til å delta på samme premisser som NSF i 2009 og 2010 
  
Kretsstyrets forslag til vedtak vedtatt mot 0 stemmer. 
 
Sak 9/08 Tiurleiken 2009 

Kathrine M. Nordby presenterte saken: Tre representanter fra kretsen skal oppnevnes til  
tiurleikkomiteen for 2009.  Etter samtalen med KM kretsen har vi kommet fram til at disse  
skal oppnevnes på høstens kretsting slik at arbeidet kan komme i gang i rimelig tid. 

 
Kretsstyret foreslår; Jørgen B. Andersen til sekretariatet for Tiurleiken 2009 
 
Følgende hadde ordet til saken: Per-Espen Todal og Lars N. Hjertås. 
 
Per Espen Todal og Kim Terje Akselsen ble foreslått som kandidater til Tiurleikkomiteen 2009 
 
Jørgen B. Andersen, &. Larvik, Per-Espen Todal og Kim Terje Akselsen, Hortenspeiding ble 
valgt v/ akklamasjon. 
 
Sak 10/08 Fritak fra kretsstyrearbeid 

Halvor Jørgensen, Fevang har bedt om fritak fra kretsstyret grunnet arbeidssituasjon. 
 
Kretsstyret innstiller: Halvor Jørgensen fritas fra vervet som medlem i kretsstyret fra oktober 
2008 til og med februar 2009 
 
Kretsstyrets forslag: Kretsstyrets innstilling vedtas. 
Vedtak: kretsstyrets forslag vedtatt mot 0 stemmer. 
 
Sak 11/08 Suppleringsvalg 
Det skal velges et styremedlem for perioden november 2008 til og med februar 2009. 
Følgende hadde ordet til saken: Kurt Vidar Gundersen, Johannes Botne, Anders Øilo 
Marcussen, Kenneth Skarpås og Kurt Vidar Gundersen 
 
Følgende kandidater ble foreslått på tinget: 
Johannes Botne, Fevang og Anders Øilo Marcussen, Husøy sjø. 
Kandidatene fikk anledning til å presentere seg selv. 

Johannes Botne ble valgt med 20 stemmer 
Anders Øilo Marcussen fikk 12 stemmer 
1 stemme ble avgitt blank 



 
 
Sak 12/08 Terminliste 2009 

Kathrine M. Nordby presenterte kretsstyrets forslag til terminliste. 
 

Vedtak, kretsstyrets forslag til terminliste for 2009 ble vedtatt mot 0 stemmer. 
 

 
Sak 13/08 Budsjett 2009 
 Kurt Vidar Gundersen la fram kretsstyrets forslag til Budsjett for 2009. 
 
Følgende hadde ordet til saken: Kenneth Skarpås, Knut Aasmundstveit, Anders Øilo 
Marcussen, Øyvind Jacobsen, Per Espen Todal, Kurt Vidar Gundersen, Øyvind Jacobsen, 
Kristin Øilo og Elisabeth Paulsen. 
 
Anders Øilo Marcussen, Husøy sjø leverte følgende forslag: 
Post 6.3 Felles godtransport til Landsleiren økes fra kr 20.000 til kr 50.000. 
 
Forslaget vedtatt mot 0 stemmer. 
  

Kretsstyrets innstilling: 
  Kretsstyrets forslag til budsjett for 2009 vedtas med ovenstående endring: 
 
Vedtak: Kretsstyrets forslag vedtatt mot 0 stemmer. 
 
Horten 27.10.2008  
 
Roar Real (sign.)    Jørgen B. Andersen (sign.) 
 
Lars N Hjertås     Kristin Øilo (sign.) 
Møteleder     referent 
 
 
Informasjonssaker 
 

� Rapport fra delegatene på speider- og roverforum 2008 ble presentert av Johannes 
Botne og Rebekka Aarum.  Johannes Botne ble valgt til en av speiderforums 2 delegater 
til speidertinget og Rebekka Aarum ble valgt til å være med i neste arrangementskomité 
for roverforum. 

� Kretsleirkomiteen ved Lars N. Hjertås la fram rapporten fra kretsleiren sommeren 2008.  
leiren ser ut til å gå med et overskudd på over 200 000 kroner som skal fordels til 
kretsene i forhold til deltakerantall.  Tilbakemeldinger og rapporter viser at deltakere og 
stab var svært fornøyde med arrangementet og leirstedet. 

� Kurt informerer om landsleiren 2009, Utopia. Kretsstyret har begynt å arbeide med et 
felles reiseopplegg for de gruppene som er interessert, samt en felles utstyrstransport.  
Kurt Vidar Gundersen vil være Vestfold krets’ ambassadør på landsleiren og vil ha med 
seg to unge ledere i dette arbeidet. 

� Peffutvalg, arbeidet med peffutvalg har gått dårlig, da det ikke har vært mulig å finne folk 
nok til som vil jobbe med denne aldersgruppa i kretsen.  Kretsstyret gir seg ikke og 
håper 2009 vil vise at det nytter å stå på. 

� Speidertingssakene 2009 ble presentert av delegatene og diskutert. Mer om tinget kan 
leses på http://www.speiding.no 

 

 
 
 



Vedlegg til sak 8/08    

Vestfold Krets av NSF – Statutter for kretsens konkurranser – Småspeidersamlinga 

 

A 1. Konkurranse-enheten / klasseinndeling 

 
A1a Det er flokken som er enheten i konkurransen. 

 

A1b Flokker som deles i flere grupper på småspeidersamling vil samles med et gjennomsnitt 

        for gruppa til plassering og premiering. Unntak er der hvor gruppa driver flere separate  

        flokker. 

 

A1c Deltakeravgiften skal være kr 200,- pr flokk + evt. kr 10,- pr speider til deltakermerke, 

        arrangementet skal være selvbærende økonomisk.  

 

 

A 2. Konkurransens innhold 

 
A2a Øvelsene velges innenfor det programtilbudet som er felles for flokkarbeidet, og 

        innenfor felter som kan mestres uansett arbeidsprogram. 

 

A2b Øvelsene skal være en blanding av teoretiske og praktiske oppgaver. 

 

A2c Konkurranseopplegget må legge vekt på leke- og læremomentet mer enn selve 

        konkurransemomentet. Minst to av postene må ha innhold der deltakelse gir full 

        poengsum uansett resultat, f.eks hinderløype, lek eller lignende.  

 

 

A 3. Arrangører 

 
A3a Konkurransens tekniske arrangør rulleres mellom grupper og kontaktutvalg etter plan  

        oppsatt av kretsstyret, det er viktig at stedet for konkurransen varierer fra år til år. 

 

A3b Kretskontoret vil ha 3 sett ferdiglagde poster med dommerinstrukser som deles ut til 

        teknisk arrangør. Deltakende flokker vil få tildelt en post hver som de skal bemanne 

        under konkurransen. Dersom arrangør ønsker å lage sitt eget opplegg skal 

        konkurranseopplegget i god tid forelegges småspeiderombundet/ kretsstyret til 

        godkjenning. Ved flere enn 15 deltakende flokker må det være plass til 2 flokker pr post. 

 

A3c Arrangøren skal: 

- Sørge for et egnet sted til konkurransen med samlingsplass og lettgått løype. 

- Sørge for utstyr til oppgavene, godt merket løype og markert plass til hver post. 

- Sørge for et det som trengs til arrangement og poster blir handlet inn i samarbeid med 

kretssekretær. 

- Sørge for at de kan bemanne sekretariat og føre resultatlister. 

- Planlegge og gjennomføre åpning og avslutning i samarbeid med kretsstyret. 

 

A3 d Kretssekretær skal 

- Lage og sende ut invitasjon i samarbeid med arrangør 

- Lage og sende ut velkomstbrev til påmeldte lag med veibeskrivelse i samarbeid med 

arrangør 

- Ta i mot påmeldinger og deltakeravgift 

- Bistå med poengutregning og resultatlister dersom dette er ønskelig. 



- Lage diplomer til deltakerne dersom dette er ønskelig. 

A3e Arrangør kan sette opp kiosk og beholde inntektene fra denne. 

 

A3f Arrangøren sender kort rapport til kretsstyret innen 8 uker etter konkurransen. 

 

 

A 3. Tid 

 
A4a Konkurransen arrangeres i regelen Kristi Himmelfartsdag.  

        Det må dog være en forutsetning at det er snøfritt og noenlunde varmt i været. 

 

 

A 5. Trofé – premiering 

 
A5a Det konkurreres om et evigvandrende skinn.  Skinnet er kretsens eiendom, men 

        oppbevares av seirende ring/flokk til neste konkurranse. Seirende ring/flokk får sitt navn 

        skrevet på trofeet og får i tillegg diplom eller annen markering. 

 

A5b Det deles ut diplomer med plassering markert på til ca 1/3 av de beste flokkene og  

        umarkerte diplomer til resterende deltakende enheter. Teknisk arrangør kan sette opp 

        øvrige premier dersom ønskelig. 

 

 

 

 

Forandringer i statuttene kan kun foretas av kretstinget.  

Vedtatt på kretsting 27. november 1980 

Tillegg A2d vedtatt på kretstingets årsmøte 5.2.1984 
Endringer i punkt A1b, A1c, A2c og d, A3a-f og A5b vedtatt på kretstinget den 27.10.2008  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


