
Referat fra kretsstyremøte med juleavslutning 

Mandag 3. desember på kretskontoret (møterommet) 

Til stede: Ola Strand, Tone Klufthaugen, Kai Ingebrigtsen, Vilde S Snekkestad, Per-Ole Larsen, Sven Erik 

Gunnerød, Jonas Fredriksen. 

Fra valgkomiteen; Kurt Vidar Gundersen, fra kretsleirkomiteen: Jørgen Tangen og Per Espen Todal. 

Kretssekretær Lene Loftesnes. 

 

Det ble servert julemat. Tone ble overrakt blomst i forbindelse med 40-årsdagen, og Jørgen og Per-Espen ble 

takket for innsatsen i leirkomiteen.  

 
Sak 97/12 Godkjenning av referat fra møtet 12.11.12 

Vedtak: referatet er godkjent. 

 

Sak 98/12 Møte med valgkomiteen  

Valgkomiteen er i gang. Det skal velges: 

 Visekretsleder for to år 

 3 kretsstyremedlemmer (Sven Erik, Vilde, Kai på valg) 

 1 varamedlem for to år (Jonas er på valg) 

 Revisor for ett år 

 To medlemmer til valgkomiteen for ett år 

Vedtak: orienteringen tas til etterretning. 

 

Sak 99/12 Kretsens ambassadør til landsleir 

Kretsens ambassadør til landsleir være bindeledd mellom kretsen og leirkomiteen og inngår som en av 

staben på leiren. Se ellers vedlagte mail fra Førde i leirkomiteen.  

Vedtak: Hvem som skal være ambassadør bestemmes på neste kretsstyremøte. Imens må all post vedr 

landsleir gå til kretskontoret.  

 

Sak 100/12 Gruppeledersamling med lederstart 24. januar ’13 

Gruppeledersamlinga arrangeres på Gullstua på Eik. Info som er aktuell er landsleir (får vi en 

representant fra komiteen til å komme?), frakt til landsleir, arrangement i 2016 (Karen Johanne kan 

fortelle?), Lederløft i august med mer.  

Vedtak: Lene lager invitasjon og sender ut til gruppeledere + finner ledere i rett alder og sender info 

om lederstart rett til disse.  

 

Sak 101/12 Tiurleiken/småspeidersamling 

Tiurleikkomiteen er i gang. Tiurleiken blir sør i fylket, det er flere aktuelle steder som undersøkes. 

Vedtak: Lene ber gruppene i Larviksområdet om å arrangere Småspeidersamlinga. 

 

Sak 102/12 På terminlista 

7. januar: kretsstyremøte 

24. Januar: Gruppeledersamling m/lederstart 

 

Sak 103/12 Post 

 

Sak 104/12 Eventuelt 

 Kretsen får 7000,- i møtegodtgjørelse til BUR for to representanter (Kurt og Thomas) 

 NSF fikk ikke arrangere årsmøtet til VBUR i 2013. 

 Lederløft i august 2013 arrangeres på Hudøy, det trengs antakeligvis hjelp til det. 

 Det skal muligens avholdes et stort arrangement  i regi av NSF på Brunstad i 2016. her kan det 

bli behov for stabsmedlemmer fra kretsen.  

 


