
Vestfold krets av Norges speiderforbund 

Referat fra kretsstyremøte tirsdag 14. juni 2011 
 

Tid og sted: Hortenspeidings hytte på Festningen i Horten 

 

Tilstede: Kurt Vidar Gundersen, Ola Strand, Kai Ingebrigtsen, Siri Frydenlund, Vilde 

Sjømæling Snekkestad, Helene Berge, Per-Ole Larsen (vara), og Kristin Øilo kretssekretær og 

Lene Loftesnes, påtroppende kretssekretær. 

Forfall: Oda Cecilie Flåten og Sigurd Eilerås. 

 

Sak 52/11 Godkjenning av referat fra møtet 9.mai 2011 

Vedtak: Møtet er godkjent 

 

Sak 53/11 RBG Vestfold/roverarbeid 

Roverkveld med rappellering og grilling ble gjennomført i vind og vær gjennomført mandag 

23.mai. Bra kurs i rappellering og sikring. Hyggelig kveld. Godt erstatningsarrangement for 

den opprinnelig planlagte roverkroa. 

4 av de aktive RBG-erne forsvinner til studier andre steder til høsten. Ida og Magne står igjen 

og er innstilt på å fortsette, men to aktive er sårbart og de må ha god hjelp for å dra det videre 

og for å få til et beredskapskurs som planlagt i slutten av uke 40  

Vedtak: Vi takker RBG for å ha åpnet et av sine arrangementer for andre rovere. 

             Kurt og Ola følger opp Magne og Ida og sørger for at arbeidet blir satt i gang til 

             høsten, avtaler blir gjort i forhold til beredskapskurs og invitasjoner laget og sendt ut 

            i tide. Dette er viktig å ta tak i god tid slik at arbeidet med RBG kan opprettholdes.  

 

Sak 54/11 Ledertrening 

Peffkurs 1 gjennomført på Skautvedt ved Farris med 35 fornøyde deltakere og 7 i stab. 

Peffkurs 2 skal avholdes til høsten. 

Status forøvrig – høstens kurs sees i sammenheng med kursene som planlegges på 

speiderfestivalen. Speiderlederkurset skal avholdes i Grenland til høsten, vi har ikke fått noen 

dato ennå. 

Vedtak: Deltakerne på peffkurs 1 vil ha fortrinnsrett til peffkurs 2 hvis det blir trangt om 

             plassen. Det bør gjennomføres flere emnekurs på speiderfestivalen. 

 

Sak 55/11 Jubileum og Samarbeid med KM 

Regnskapet fra Jubileum, Tiurleik og småspeidersamling er nesten klart, det ser ut til å gå 

med underskudd, da er også de 5000 NSF kretsen har satt av fra egne midler tatt med. Ikke 

alle har betalt inn deltakeravgiften ennå.  

Arrangementet ble oppsummert i forrige referat, men det har siden kommet kommentarer ble 

litt lang dag for de yngste. 

Vedtak: Fordeling av underskuddet avtales med KM kretsen. 

 Det bør vurderes hvordan dagen kan bli kortere for de yngste ved neste 

           fellesarrangement der speidere og småspeidere er sammen. 

 

Sak 56/11 Kretsleir 2012 

Kretsleirkomiteen har befaring på Nordtangen 26. juni. Hvis stedet ser ut til å fungere bli det 

der. Reservested er holdt av dersom Nordtangen ikke godkjennes. 

Vedtak: Datoer og sted publiseres på nettsidene så snart det er klart. 

 

Sak 57/11 Temakveld for ledere 



Seiltur med Havbraatt ble gjennomført i sterk vind for 11 svært fornøyde ledere. Hyggelig 

folk, Siris fantastiske fiskesuppe, kake og kaffe, vanskelig quiz og en god følelse med 

elementene i fri utfoldelse. 

Vedtak: Takk til skipper Henning som stilte med godt sjømannskap og flott båt. 

 

Sak 58/11 Kretssekretærstillingen 

Lene Loftesnes har blitt tilbudt stillingen og har takket ja. Hun tiltrer stillingen den 1. august 

2011. Kretskontoret er imidlertid stengt i skolens sommerferie slik at opplæring og overføring 

av ansvar vil skje så fort tidligere og ny kretssekretær er tilbake fra ferie. Avtroppende 

kretssekretær bistår med opplæring så lenge det er nødvendig. 

Nåværende arbeidsinstruks for kretssekretær ble delt ut (vedlegg), alle skal lese på den og 

komme med innspill til oppdateringer til neste kretsstyremøte i september. Inntil videre 

gjelder nåværende instruks. 

Vedtak:  

 Lene Loftesnes overtar det formelle ansvaret for kretsens bakkontoer fra nåværende 

kretssekretær Kristin Øilo   

 Lene Loftesnes overtar det formelle ansvaret for kretsens registreringer i 

frivillighetsregisteret og Brønnøysundregisteret nåværende kretssekretær Kristin Øilo   

 Overføringene skal skje i opplæringsperioden og gjennomføres i samarbeid mellom 

avtroppende og påtroppende kretssekretær ved blant annet felles oppmøte i banken. 

 Oppdatert arbeidsinstruks utarbeides og vedtas på kretssyremøtet 9.-10. september. 

 

Sak 59/11 På Terminlista 

26.-28. august, Lederløft NSF, Nordtangen  

9.-10 september Styre helg med planlegging av Speiderfestivalen 

23.-25. September Peffkurs 2 

10. oktober Styremøte 

14.-16. oktober Speiderfestivalen med JOTA/JOTI 

Vedtak:  

Organisering av felles reise for deltakere fra kretsen til lederløft vurderes. Behov undersøkes 

av kretssekretær. 

Mulig sted for styrehelgen er Horten 

Styremøtet i oktober kan avlyses dersom mange nok deltar på Toppledersamling – se 51/11 

Speiderfestivalen avholdes på Torød. Kristin sørger for å bestille tilgang til gymsal (hvis 

mulig) og toaletter og på skolen. 

 

Sak 50/11 Post  Ingen post som må følges opp denne gang   

 

Sak 51/11 Eventuelt 

- 28.-30. oktober: Speiderstyret inviterer hele kretsstyret til Toppledersamling i 

Sarpsborg. Toppledersamlingen er i stedet for tidligere Kretsleder/Korpssjefsamling. 

Det vil bli satt av tid for egne kretsstyremøter i løpet av helgen. Hvis styret velger å 

delta på dette kan kretsstyremøtet i oktober avlyses. 

- Oppstartsannonsen august 2011 
Vi ønsker fremdeles en felles annonse, men den må være liten og vise til informasjon 

om gruppenes oppstart på kretsenes hjemmesider. Kretssekretær sjekker ut muligheter 

og avtaler samarbeid med KM kretsen 

- Kurt har bistått med å avholde lederstart for rovere i Horten MS 
- Facebook – Bruk av Facebook vurderes, Per Kristian fra Eik bes om bistand. 

- Kristin Øilo ble takket for nesten 10 års arbeid som kretssekretær. 


