
Vestfold krets av Norges speiderforbund 
Referat fra kretsstyremøte mandag 03. juni 2013 

 
Tid og sted: Klokken 19.30 på kretskontoret 
 
Til stede: Ola Strand, Tone Klufthagen, Oda Cecilie Flåten, Vilde Sjømæling Snekkestad, Per-
Ole Larsen og Jonas Fredriksen. 
Kretssekretær Ole Harald Flåten 
 
Forfall: Sven Erik Gunnerød, Tuva Lund Johansen og Johannes Botne.   
 
Sak 43/13 Godkjenning av referat fra møtet 13. mai 2013 
Vedtak: Referat fra kretsstyremøtet 13. mai 2013 godkjent uten kommentarer. 
  
Sak 44/13 Landsleir 
I siste informasjon vi har mottatt om landsleiren ligger deltakelse fra Vestfold på 231 
speidere/ledere/rovere og 14 grupper. Ingen KM-grupper er påmeldt. Ingen interesse for 
felles transport av utstyr, da det i utgangspunktet kun var fire grupper som meldte behov og 
to av disse nå har trukket seg.  
Det er ønske om å ha et eget arrangement for kretsen i løpet av landsleiren. Kretsstyret 
inviterer ledere og rovere til et informasjonsmøte med fokus på kretsens arrangementer til 
høsten, planer framover, RBG, roveraktiviteter, speiderfestivalen ”Ung i Vestfold og verden”, 
Lederløft, Peffkurs 2, småspeidersamlingkomite, etc. Ambassadøren har ønske om en 
viseambassadør. 
Vedtak: Kretsstyret arrangerer treff for kretsens ledere og rovere i løpet av leiren. Tidspunkt 
avtales på leiren. Oda Cecilie H. Flåten oppnevnes som viseambassadør. 
 
Sak 45/13 Evaluering Tiurleik/Småspeidersamling 
Avventer rapporter og regnskap fra komiteene. De er etterlyst men ikke kommet. 
Retningslinjene for Tiurleiken bør samkjøres med reglene fra NM og godkjennes på høstens 
kretsting. Dagens tiurleikkomité bes komme med innspill til nye retningslinjer før 
kretsstyrets møte 2. september. Ettersom kretsens førstehjelpsskrin ble benyttet under 
Tiurleiken bør koffertene suppleres med midler fra tiurleiken. Kretsstyret ønsker et felles 
møte med KM for å diskutere dette så snart som mulig til høsten. 
Vedtak: Frist for innlevering av regnskap og rapport fra Tiurleik og Småspeidersamling er 26. 
august. Da skal også dagens tiurleikkomité ha levert innspill til nye retningslinjer for 
Tiurleiken. Tiurleiken supplerer kretsens førstehjelpkoffert med materiell i hht forbruk på 
konkurransen. 
 
Sak 46/13 Speiderfestivalen ”Ung i Vestfold og verden” 
Speiderfestivalen har tema ”Ung i Vestfold og verden” og arrangeres på Torød 19.-21. 
oktober. Vi har fått lov til å benytte skolens toaletter og nøkkel hentes fredagen. 
Mat: Det serveres suppe fredag kveld og grillmat lørdag kveld. Dette inngår i prisen. All mat 
utenom dette er deltakernes ansvar. 
Patruljekonkurranse: Alle patruljene får i oppgave å lage et hinder til en hinderbane (det gis 
retningslinjer). Det settes opp to parallelle baner og patruljene konkurrerer to og to i en cup. 
Dette foregår helt fram til søndag hvor det er finale. 



JOTA/JOTI: Det gis oppgaver som speiderne skal løse under kontakten med andre speidere. 
Oppgavene gis i samsvar med festivalens tema. 
Påmelding/organisering: Forhåndspåmelding. Hver tropp melder på speidere med navn, 
alder og arrangement de ønsker å delta på. Påmeldingsfrist minst to uker før festivalen. 
Deltakerne settes opp på aktiviteter på forhånd og får utdelt kort hvor aktivitetene og 
tidspunktene er krysset av. De som ikke har meldt seg på aktiviteter fordeles etter hvor det 
er plass. 
Rovere: Arrangerer leirbål. RBG-kurs i søk. Nattseilas? 
Program: Utekino på kveldene. Førstehjelpskurs, Fluebinderkurs, Internasjonalt, Foto? + det 
som ble foreslått på forrige møte. Tone setter opp liste som gjennomgås på landsleiren. 
Merke: Det bestilles nytt merke: Blått. 
Annet: Kretssekretær undersøker med NSF om de kan komme og holde en (multimedia) 
orientering om hva som skjer med midlene fra speiderfestivalen. Kan vi få kontakt med 
lokale utenlandske speidere/internasjonale foreninger? Deltakelse i TV-innsamlingen som 
aktivitet søndag? 
Vedtak: Tone følger opp videre og sender ut planer til kretsstyrets medlemmer. Saken 
behandles på landsleiren. 
 
Sak 47/13 Roverarbeidet i kretsen 
Roverombudet lager en plan for høsten og holder infomøte med roverne under landsleiren. 
Det oppfordres til å lage felles turer for roverne. Roverombudet drifter kretsens roversider 
på internett (web og FB) 
Vedtak: Vilde Sjømæling Snekkestad, Oda Cecilie Flåten, Tuva Lund Johansen og Jonas 
Fredriksen oppnevnes til kretsens roverombud med Jonas som leder. 
 
Sak 48/13 Arrangement i mai 
Det har vært to vellykkede arrangement i mai: ledersamling i Tønsberg med 17 deltakere og 
rovertur med Saga Oseberg med 11 deltakere. Roverne fikk masse skryt av Saga Osebergs 
ordinære mannskap for ypperlige samarbeidsevner og innsats! 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 
Sak 49/13 På terminlista 
7.-9. juni   NM i speiding 
6.-13. juli   Landsleir i Stavanger 
30. aug – 1. september Lederløft 
2. september   Kretsstyremøte 
6.-8. september  Peffkurs 2 
20.-22. september  Rover femkamp  
Vedtak: Tatt til etterretning. Patruljene som deltar på NM i speiding kan søke om reisestøtte 
fra kretsen. Kretsens ledere oppfordres til å delta på lederløft. 
 
Sak 50/13 Signaturrettigheter  
I hht Brønnøysundregistrene må samtlige i kretsstyret signere på offisielle papirer. Blant 
annet må samtlige signere når ny kretssekretær skal disponere kontoen. Dette er tungvint og 
det foreslås at høstens kretsting kalles et ekstraordinært årsmøte og at det foreslås for 
kretstinget at Kretsleder + visekretsleder, evet en fra kretsstyret får signaturrett i fellesskap. 
Vedtak: Det fremmes forslag om dette på ordinært kretsting til våren. 


