
 

Referat fra kretsstyremøte mandag 14.november 2011 

Tid og sted: Klokken 19.00 på kretskontoret 
 

 

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

Sjømæling Snekkestad, Per-Ole Larsen. 

Kretssekretær Lene Loftesnes 
 

Forfall: Sigurd Eilerås, Oda Cecilie Flåten og Helene Berge 

 

 

Sak 84/11 Godkjenning av referat fra møtet 10. oktober 2011 

Referat er sendt ut pr mail til alle styremeldemmer. 

Vedtak: referatet er godkjent. 

 

 

Sak 85/11 Kretstinget, oppfølging av vedtak 

Informasjon om at det beklageligvis ble opplyst om feil regnskapstall for 3. kvartal på kretstinget, det er derfor 

laget en tilleggsprotokoll som er sendt ut sammen med protokollen. Tilleggsprotokollen lyder som følger: ’ Vi 

beklager på det sterkeste en feil som skjedde under kretstinget. Angående post 6.1: regnskapstallene for 3. 

kvartal er ikke -6.500,- men -48.507,- (se budsjettforslag med oppdaterte regnskapstall for 3. kvartal 2011). 

Minuset hentes imidlertid inn igjen under post 1.2 ’Fylkeskommunal kultur- og aktivitetsstøtte’. Her er støtte til 

Jubileumsarrangementet og andre arrangementer fra BUR og fylkesmannen. Grunnen til at de ikke føres som en 

innpost i regnskapet under post 6.1 er at vi ved å gjøre det på denne måten kan få mer momskompensasjon. 

’Kurt, Ola og Lene skriver under på tilleggsprotokollen. 

 

Vedtak: Informasjonen tas til etterretning. 

 

 

Sak 86/11 Regnskap pr 3. kvartal 2011 

Regnskapet pr 3. kvartal viser et foreløpig underskudd på kr 52.900,- (budsjettert hele året er -28.000,-). Vi venter 

inn mer kontingentpenger fra forbundet, vi vet at speiderfestivalen gikk i overskudd med ca 14.500,- (se neste 

punkt) og mva-kompensasjon kommer trolig i desember. 

 

Overføring fra rekrutteringsfondet er tatt opp tidligere, se vedtak under sak 80/11.  

 

I forhold til mva-kompensasjon har regnskapsfører foreslått å lage en egen inntektspost ’deltakeravgifter’ under 

post 1. Kretsstyret foreslår at, dersom det er mulig, bør en slik post være under post 6; egne arrangementer for å 

se inn og ut litt enklere. 

 

Vedtak:  

 Regnskapet tas til etterretning.  

 Lene sørger for at regnskapsfører overfører utgifter til oppstartsannonse 2010 fra rekrutteringsfondet til 

egenkapital nå, og utgifter fra 2011 etter kretsens årsmøte i 2012. 

 Lene hører med regnskapsfører om en inntektspost ’deltakeravgifter’ kan komme under punkt 6 

istedenfor punkt 1. 

 

 

Sak 87/11 Speiderfestivalen 

Speiderfestivalen gikk i overskudd med kr 14.456,40,-. Det var godt vær, sporty ledere som stilte opp og god 

stemning. Tilbakemeldinger om fornøyde, men slitne speidere. Vi ser imidlertid at en del burde vært planlagt 

bedre på forhånd. 

 

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning.  



 

 

Sak 88/11 Ledertrening 

Lederkurs 

Begge de planlagte kursene måtte avlyses p.g.a. for få deltakere.  Hvorfor?  Hva gjør vi for å få deltakere på 

kurs?  Kan det være lurt med kurskvelder på hverdager istedenfor helger?  

Vi har nå mange ledere som ikke har noen formel lederutdannelse i NSF, hvor mange er det? Det lages en 

oversikt. 

Vi bør ha ett møte med kretsstyret i Grenland for å diskutere samarbeidet om ledertreninga i region 6, Per-Ole, 

Kurt og Kai kan være med på dette.  

 

Det er ledertreningskurs i mars, har vi noen kandidater? 

 

Status peffkurs  

30 deltakere påmeldt, alle får være med. Avholdes på Tjønneberget. Kurt, Vilde, Per-Ole, Henning og Kjell 

arrangerer. 

 

Gruppeledersamling i januar 

Stikkord som kom fram var:  

 Avholdes i Re og det serveres pizza 

 Tema/workshop: kretsleir, RBG, inspiratorprogram, Høyjords suksess med gjenoppstart og mange nye 

speidere, nytt fra kretsen, ledertrening; hvorfor bør ledere dra på kurs, -fordeler for speiderne. 

 Samtidig som gruppeledersamlinga inviteres andre ledere til lederstart. Dette gjennomføres parallelt med 

gruppelederdelen. Felles bespisning og noe felles program. 

 

Vedtak: 

 Kurt finner ut hvilke av kretsens ledere som ikke er godkjente og disse må vi kontakte direkte helst pr 

telefon. Temaet om manglende deltakelse tas opp på gruppeledersamlingen i januar. Per-Ole, Kai og 

Kurt kan stille på møte med Grenland krets om hvordan man skal gå fram videre. Kurt kontakter 

Grenland for møtedag. 

 Alle tenker på eventuelle kandidater til ledertreningskurs i mars. 

 Status om peffkurs tas til etterretning og vi ønsker lykke til med kurs! 

 Det jobbes videre med gruppeledersamlingen på kretsstyremøte i januar. 

 

 

Sak 89/11 Roverarbeid 

Status roverkro?  Det ser ikke ut til at vi klarer å få noen roverkroer høsten 2011, hva gjør vi. Skal vi bare glemme 

roverarbeidet i 2012, eller må kretsstyret ta tak? 

 

Vilde har opprettet en facebookgruppe for rovere i Vestfold NSF for å få en oversikt over antallet. Kretsstyret bør 

arrangere en roverkro.  

 

Vedtak: Kretsstyret arrangerer roverkro i løpet av våren 2012. Vilde finner en dato til neste møte. 

 

 

 

Sak 90/11 Småspeidersamlinga 2012 

Beskjed til arrangører og liste over fremtidige arrangører. Hvilken dag skal denne gjennomføres og ønsker vi den 

sammen med Tiurleiken? 

 

Vi ønsker at småspeiderdagen arrangeres sammen med Tiurleiken, helst på lørdag. Egentlig er det Larvik som er 

arrangører av småspeiderdagen, men hvis den altså skal samkjøres med Tiurleikkomiteen må vi se an hvor 

denne skal være.  

 

Vedtak: Kretsstyret ønsker at Småspeiderdagen arrangeres lørdag på samme sted som Tiurleiken. Vi avventer 

arrangører til Tiurleikkomiteen har hatt møte. 

 

 



Sak 91/11 Kretsleir 

Kretsstyret har fått for dårlig informasjon fra kretsleirkomiteen. Det er vel på tide med ett møte mellom 

kretsstyrene og leirkomiteen for se på forskjellige avklaringer. Her kan bl.a. nevnes: Søknad om offentlig støtte, 

overskudd, sikkerhetsmargin, bruk av kretssekretær, kretsstyrenes roller regnskap osv. 

 

Kretsleder skal delta på neste møte i kretsleirkomiteen 22. november. Kan flere fra kretsstyret være med? 

 

Vedtak: De av kretsstyret som kan deltar på møte med leirkomiteen 22. november. 

 

Sak 92/11 Toppledersamlingen 2011 

Det var fire fra kretsstyret som deltok på Topplederkonferansen i Fredrikstad.  Vilde, Ola og Kai orienterte om 

konferansen: Ulike foredrag, workshops, informasjon om landsleir i 2013 (motto ’quite impressive’), informasjon 

om at en ny versjon av speiderloven skal utredes og diskuteres. 

 

Det er ny toppledersamling i mars hvor hele kretsstyret kommer til å bli invitert. Avholdes i Bodø. 

 

Vedtak: Informasjonen tas til etterretning. 

 

Sak 93/11 Tiurleiken 2012 

Kretstinget klarte bare å velge 2 representanter til Tiurleikkomiteen 2012 (Kurt Gundersen fra Hortensspeiding og 

Jørgen Andersen fra 6. Larvik).  Kretsstyret fikk fullmakt til å oppnevne ett 3. medlem. Hart vi spesielle ønsker, 

ideer el. til komiteen? 

 

Kurt luftet tanker om å legge opp Tiurleiken mer mot NM-standard enn tidligere.  

 

Vedtak: Kretsstyret ser på forslag til NSFs 3. medlem til neste kretsstyremøte. Spør gjerne aktuelle kandidater. 

 

 

Sak 94/11 På Terminlista 

 

11-13. november Speiderlederkurs – Grenland krets -AVLYST 

18.-20. november Peffkurs 2 

5. desember styremøte m julemiddag.  

9. januar styremøte 

26. januar gruppeledersamling (se eget punkt) 

 

Vedtak: Julemøtet til kretsstyret avholdse 5. desember kl 18 hos Hortensspeiding (Festningen). Vi inviterer 

valgkomiteen, NSFs representanter i kretsleirkomiteen og Kristin. Kurt har hovedansvar for maten, Per-Ole 

skaffer kake(r) og Lene kommer tidligere og hjelper til. 

 

 

Sak 92/11 Post 

Ingen post. 

 

Vedtak: 

 

 

Sak 93/11 Eventuelt 

 

 Har kretsens aksje(r) i Speidersport? Kan i så fall få utbytte til våren. 

 RBG  ha ansvar for sanitet på kretsleir? Tenker ett kurs pr mnd til våren for RBG’ere, kurs som går på 

leirskader, brann etc. 

 

Vedtak: 

 Lene sjekker opp ang aksjer i Speidersport. 

 Kurt tar RBG og evt sanitet på kretsleir videre. 

 

 


