
Vestfold krets av Norges speiderforbund 

Referat fra kretsstyremøte mandag 13. februar 2012 
 

Tid og sted: Klokken 19.00 på kretskontoret 

 

Innkalt: Kurt Vidar Gundersen, Ola Strand, Kai Ingebrigtsen, Siri Frydenlund, Oda Cecilie 

Flåten, Vilde Sjømæling Snekkestad, Helene Berge, Per-Ole Larsen og Sigurd Eilerås. 

Kretssekretær Lene Loftesnes 

 

Forfall: Helene Berge, Oda Cecilie Flåten, Sigurd Eilerås og Siri Frydenlund 

 

 

 

Sak 13/12 Godkjenning av referat fra møtet 9. januar 2012 

Vedtak: referatet er godkjent. 

 

Sak 14/12 Tiurleik/småspeidersamling 

Småspeidersamlinga: Jarlsberg St.Georgs gilde har sagt de kan være teknisk arrangør. Lene 

tar utsending av invitasjon, påmelding, regnskap. 

Vedtak:Tiurleikkomiteen er i gang, arrangementet skal være på Sandssletta i Re kommune. Vi 

takker ja til Jarlsberg St.Georgsgilde, Kurt svarer og takker dem.  

 

Sak 15/12 Roverkro 

Roverkro 29.02.11. Info sendt ut til gruppene, lagt ut på hjemmesider og flere påminnelser på 

facebook (både Vestfold krets’ side og Roverne i Vestfolds side).  

Vedtak: Arrangementet ble planlagt på møtet, eget notat på dette.   

 

Sak 16/12 Regnskap 2011 

Forslag til kretsens regnskap ble gjennomgått. 

Vedtak: Lene forespør forbundet om vi har utestående kontingent fra 2011.  

Forslag til vedtak på kretstingets årsmøte: Informasjonsposten på 7.803,- tas fra 

rekrutteringsfondet, resten av underskuddet tas fra egenkapitalen. Regnskapet fra 2011 

godkjennes.  

 

Sak 17/12 Årsmelding 

Forslaget ble gjennomgått og endringer gjort.  

Vedtak: årsmelding er godkjent med endringer tatt opp i møtet. Kurt skriver forord. 

 

Sak 18/12 Innkalling til kretstingets årsmøte 6. mars 

Fevang er verter for arrangementet. 

Ola legger fram regnskapet 

Per-Ole legger fram årsberetning 

Informasjonssaker blir  
Tjenestetegn vil deles ut til ledere som har vært aktive i 10 år.    
Aktuelle arrangementer 

Tiurleik og Småspeidersamling – Peffsamlinger  

Kretsleir 2012 
Vedtak: Innkallingen sendes i post uten vedlegg fredag 17. februar. Innkalling og alle vedlegg 

sendes på mail og legges på hjemmesiden samme dag. 

 



Sak 19/12 1. Sandefjord 100 år 

Kurt deltok på jubileumsfesten 11. februar og overrakte popcorngryte i gave fra kretsen I 

tillegg overrakte han banner fra Norges speiderguttforbund som 1. Sandefjord ble bedt om å ta 

vare på i sin historiske speidersamling.  

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 

 

Sak 20/12 Ledertrener Vibeke Gordner 

Kretsstyret har fått forespørsel fra Vibeke Gordner (1. Sandefjord): hun skal være med i stab i 

trekløver-Gilwelltreningen i år og det er da et krav at hun er oppnevnt som ledertrener i den 

perioden.  

Vedtak:Vibeke Gordner oppnevnes som ledertrener i to år. Hun må da være i staben i minst to 

kurs i kretsens regi i denne perioden. 

 

Sak 21/12 Brev/søknad fra 1. Høyjord om å eie Speiderhygga.  

Se vedlagte brev. 

Vedtak: Kretsstyret ønsker å forholde seg til inngåtte avtale om 20 års leiekontrakt som ble 

inngått i desember 2011.  

 

Sak 22/12 På Terminlista 

29. februar Roverkro – se egen sak 

?? mars Peffkurs – blir isteden peffhaik 11. – 13. mai, 

6. mars  Kretstingets årsmøte – se egen sak 

12. mars Kretsstyremøte 

16. – 18. mars Toppledersamling i Bodø. Påmeldingsfrist 1. mars. 

 

Vedtak: 

 

Sak 23/12 Post  

 Innkalling til årsmøte i BUR 14. mars i 4Hs lokaler Storås i Stokke. 

 FNF Vestfold. Seminar med Cecilie Skog, organisasjoner inviteres til å ha stand. 8. 

mars kl 19.00 

 Innkalling til årsmøte i Studieforbundet Natur og Miljø Vestfold 06. mars kl 1900 på 

Pukkestad Gård i Sandefjord 

 Vi har mottatt offisiell antalliste + revisorrapport fra forbundet. 

Vedtak: Kurt og Thomas sitter i styret i BUR og representerer NSF på årsmøtet. 

 

Sak 24/12 Eventuelt 

  


