
 

  
 
 
 

 
 
 

Protokoll fra kretstingets årsmøte for 
Vestfold Krets av Norges speiderforbund 

 
Onsdag 2. mars 2016 kl. 18.30 hos Horten MS, 

 
 
 
  

 
 
 

Sak 1/16  Konstituering   
a) valg av møteleder 
Vedtak: Henning Marcussen (Husøy sjø) og Karl 
Fredrik Honningsvåg (Husøy sjø) valgt ved akklamasjon 
 
b) valg av referent 
Vedtak: Ole Harald Flåten (kretssekretær/Oseberg) valgt ved akklamasjon 
 
c) valg av tellekorps 
Vedtak: Horten MS valgt ved akklamasjon 
 
d) valg av to representanter til å undertegne protokollen 
Vedtak: Espen Garder (Tønsberg) og Martin Jakhelln (Husøy sjø) valgt ved akklamasjon 
 

 

 
Sak 2/16 Godkjenninger 

a) opprop/godkjenning av delegater 
48 deltakere fra 10 grupper godkjent 
13 representanter er speiderrepresentanter 
14 representanter er roverrepresentanter 
21 representanter er ledere 
Vedtak: Kretstinget satt med de fremmøtte representanter 
 
b) godkjenning av forretningsorden 
Vedtak: Forretningsorden vedtatt enstemmig 
 
c) godkjenning av innkalling til kretsting 
Følgende hadde ordet: Camilla Botne, Kristin Øilo. 
Vedtak: Innkalling godkjent 
 



Sak 3/16 Årsmelding 2015 
Årsmelding fremlagt av Bjørn Arne Olsen fra kretsstyret. 
Følgende hadde ordet: Camilla Botne, Kristin Øilo, Espen Garder, Alf Arne Kristoffersen, 
Gunnar Pettersen. 
Tilleggsforslag fra Camilla Botne Nykirke/Helgerød: Speiderdeltakere på Jamboreen i 
Japan 2015 bør nevnes i årsmeldingen” Vedtatt mot en stemme. 
Vedtak: Årsmelding for 2015 med endringer enstemmig vedtatt. 

 

 
Sak 4/16 Regnskap 2015  

Presentert av Alf-Arne Kristoffersen fra kretsstyret. 
Følgende hadde ordet: Gard Kristian Garder, Kristin Øilo, Ole Harald Flåten. 
 
a) Regnskapets overskudd 

Vedtak: Regnskapet for 2015 viser et overskudd på kr 78.270,78. Kr 24.000 gjelder RBG 2016 
og Kr 50.000 gjelder pågående prosjekter og overføres 2016. Det resterende beløpet, kr 
4.270,78, overføres egenkapitalen. Enstemmig godkjent. 
 

b) Godkjenning av regnskapet for Vestfold Krets av NSF for 2015 
Vedtak: Regnskap for 2015 enstemmig godkjent. 

 
 

Sak 05/16 Valg 
Presentert av Kathrine Myhre Nordby fra valgkomiteen. 

 
a) Kretsleder for to år 

Vedtak: Ingrid Edvardsen, Fevang, valgt ved akklamasjon:  
  

b) Visekretsleder for ett år 
Vedtak: Alf Arne Kristoffersen, Fevang, valgt ved akklamasjon 
 

c) Ett styremedlem for 2 år 
Vedtak: Victoria Stensrud Johnsen, Oseberg, valgt ved akklamasjon  

 
d) Ett styremedlem for ett år 

Vedtak: Maren Paulsen, Husøy sjø, valgt ved akklamasjon: 
 

e) Ett varamedlem for 1 år 
Vedtak: Thomas Lien, Oseberg, valgt ved akklamasjon 
 

f) To speiderrepresentanter til Speiderforum m/vara 
Vedtak: 
Sondre Emil Olsen, Fevang – representant 
Sondre Johannessen - vara 
Hedda Harr, Fevang – representant 
Victoria Marie Ingebrigtsen, Fevang – vara 
Valgt ved akklamasjon 
 

g) To roverrepresentanter til Roverforum m/vara 
Vedtak: 
Markus Fagerholt, Fevang: 33 stemmer – representant 
Fabian Sandvold, Eik: 14 stemmer - vara 
Victoria Stensrud Johnsen, Oseberg: 27 stemmer - representant 
Maren Paulsen, Husøy sjø: 21 stemmer – vara 
Valgt som roverforumsrepresentanter for Vestfold krets av NSF 
 



h) Tre representanter til Speidertinget m/vara 
Vedtak: 
Maren Paulsen, Husøy sjø: 24 stemmer – delegat 
Karl Fredrik Honningsvåg, Husøy sjø: 22 stemmer – vara 
Jonas Fredriksen, Tjøme: 35 stemmer – delegat 
Bjørn Arne Olsen, Larvik MS: 23 stemmer - vara 
Tina Malen Hansen, Eik: 37 stemmer – delegat 
Valgt som kretsens delegater og vara til speidertinget 
 

i) Revisor for 1 år 
Vedtak: Reidar Sårheim valgt ved akklamasjon 

 
j) Valgkomite for 1 år   

Vedtak: Ola Strand, Huøsy sjø, Kristin Øilo, Husøy sjø og Kai Ingebrigtsen, Fevang, 
valgt ved akklamasjon   
 

. 

 
 

 
Horten 2. mars 2016  

 
Martin Jakhelln (sign)     Espen Garder (sign) 

 
Ole Harald Flåten (sign) 

 



 

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 maks 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 flertall, unntatt der forbundets lover krever kvalifisert 

flertall. Blanke stemmer telles ikke med. Skriftlig votering skal finne sted hvis en 
representant krever det. Med absolutt flertall 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 flertall. 

 
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. 
 
 
 
 
 
 
 


