
Referat fra kretsstyremøte mandag 4. feb. på kretskontoret  
 

 

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

Larsen, Sven Erik Gunnerød, Jonas Fredriksen og Lene Loftesnes (kretssekretær) 

 

 

 

Sak 10/13  Godkjenning av referat fra møtet 07.01.13 

  Vedtak: referatet er godkjent 

 

Sak 11/13 Årsregnskap for 2012 

  Regnskapet ble gjennomgått.  

  Vedtak: regnskapet tas til etterretning og sendes revisor. 

 

Sak 12/13 Årsberetning 2012 

  Forslag til årsberetning ble gjennomgått. 

Vedtak: Lene gjør avtalte endringer og sender kretsstyret neste fredag for 

gjennomsyn. 

 

Sak 13/13 Kretstingets årsmøte. 

  Forslag til innkalling ble gjennomgått. 

  Vedtak: Lene gjør avtalte endringer før innkallinga sendes ut. 

    

Sak 14/13  Kretsens handlingsplan 2013-2016 

  Forslag til handlingsplan ble gjennomgått. 

Vedtak: Handlingsplanen legges fram som infosak på kretstingets årsmøte. 

 

Sak 15/13 Småspeidersamling  

Jarlsberg St. Georgsgilde har kommet med forslag om å bistå med en 

markering av St.Georgsdagen med løftefornyelse.  

Vedtak: kretsstyret er positive til arrangementet, men ønsker å la 

Tiurleikkomiteen se på det. Jonas tar det med til Tiurleikkomiteen. 

 

Sak 16/13 Personalsak 

Lene har levert oppsigelse som kretssekretær den 30.01.13. Dersom ikke ny 

kretssekretær kan/ønsker å ta regnskapet, fører Lene det for kretsen i alle fall i 

2013.  

Vedtak: Stillingsannonse legges ut på kretsens hjemmesider med søknadsfrist 

28.02. Vi ber også forbundskontoret skrive om det på sine nettsider. 

 

Sak  17 /13  På terminlista 

4. mars kretsstyremøte 

6. mars kretstingets årsmøte 

8.-10. mars Peffkurs 1: Allerede fem påmeldte. Kurset skal være på Trettnes 

i Larvik.  

Vedtak: Info tas til etterretning. 

 

 



Sak 18/13  Post   

 Invitasjon til infokveld om tilskudd til friluftsliv 6.02.13 på Fylkeshuset 

 Invitasjon til årlig fellesmøte FNF Vestfold 27.02.13 

 Invitasjon til påskeleir for Rovere (mail sendt ut og invitasjon posta på 
facebook 

 Invitasjon fra BUR til unge ledere om leir i New York (invitasjon sendt 
ut til ledere og posta på facebook) 

Vedtak: Lene forsøker å gå på infokvelden til FNF den 6.2.13, Ola skal se på 

muligheten til å gå på det årlige fellesmøtet den 27.02.13. Annen post tas til 

etterretning. 

 

Sak 19/13  Eventuelt 

 

 Kai Ingebrigtsen og Kai Johannessen fra Fevang er kvalifisert som 

ledertrenere.  

o Vedtak: Kai Ingebrigtsen og Kai Johannessen oppnevnes som 

ledertrenere i Vestfold krets. 

 

 Re speidergruppe har ikke hatt aktivitet på mange år men står fremdeles 
som gruppe i medlemssystemet.  

o Vedtak: Re speidergruppe vedtas lagt ned. 

 

 2. Våle er lagt ned men har fem kanoer og en henger. Tidligere 
gruppeleder Trygve Ånestad sier han kan ta vare på utstyret for kretsen. 

o Vedtak: kretsstyret delegerer oppbevaring og utlån til Trygve 

Ånestad. Alle kretsens grupper kan dermed låne kanoene og 

henger. Lene finner ut hvem hengeren er registrert på.  

 

 Gruppeledere må forevise politiattest til kretsleder.  

o Vedtak: Lene sjekker hvilke gruppeledere som har levert og ber 

om attest fra de som ikke har levert/nye gruppeledere. 

 

 Kretssekretær har fått telefon fra Moskvil som har kjøpt eiendom som 
det står en gammel speiderhytte på. Denne hytta har 1. Nykirke 

tidligere hatt en leiekontrakt på. Moskvil har pussa opp hytta (som 

framsto som kondemnabel ved kjøpet) og 1. Nykirke lurer nå på å 

bruke hytta igjen. Moskvil ville bare høre om kretsen hadde noe info 

om dette og ville evt ta saken direkte med mekler.  

o Vedtak: informasjonen tas til etterretning. 

 

 

 

 


