
 

 

Referat fra kretsstyremøte mandag 8. oktober 2012 
 

Tid og sted: Klokka 19.00  på kretskontoret.  

 

Til stede: Ola Strand, Kai Ingebrigtsen, Tone Klufthagen, Vilde Sjømæling Snekkestad, Per-

Ole Larsen. 

Kretssekretær Lene Loftesnes 

 

Sak 73/12 Godkjenning av referat fra møtet 7. september 2012 

Vedtak: Referatet er godkjent. 

  

Sak 74/12 Speiderfestivalen 

Speiderfestivalen var vellykket, Tone gjorde en super jobb med planlegging av poster og 

lignende. Regnskapet er ikke avsluttet enda, men et foreløpig regnskap viser et overskudd på 

ca 18.000,- (Overskuddet utgjør tilskuddet fra BUR og noe kiosksalg).  

Vedtak: Tone skriver en oppsummering med anbefalinger til kommende arrangementer. Lene 

skriver rapport til BUR. 

 

Sak 75/12 Kretsting  

Vedtak: Kretstinget avholdes 30. oktober på Furubo (1. Nøtterøy, Torød). Innkalling med 

vedlegg sendes fredag 12.10.  

 

Sak 76/12 Budsjett 

Ola gikk gjennom forslag til budsjett for 2013 og dette ble arbeidet med. Endelig forslag til 

kretstinget ligger vedlagt.  

Vedtak: budsjettet godkjennes som kretsstyrets forslag til kretsting. 

 

Sak 77/12 Terminliste 2013 

Kretsstyret gikk gjennom forslag til terminliste og dette ble arbeidet med. Endelig forslag til 

kretstinget ligger vedlagt. 

Vedtak: terminlista godkjennes som kretsstyrets forslag til kretsting. 

 

Sak 78/12 Speidertinget – forslag til endringer i NSFs lover og retningslinjer 

Speiderstyrets forslag til endringer i lover og retningslinjer ble gjennomgått og arbeidet med. 

En oppsummering ligger vedlagt. 

Vedtak: Vestfold krets’ delegater bringer kretsstyrets synspunkter til Speidertinget.   

 

Sak 79/12 Ledertrening /-samling. 

Vi bør prioritere peffkurs da det etterspørres og det er god oppslutning. Hva mener egentlig 

lederne om at kretsen tilbyr lederstart? Vestfolds ledertrenere skal ha møte i Mimes brønn 

vedr ledertrening. Temakveld for ledere kan være en del av en ledertrening. 
Vedtak: Lene hører med 1. Sandefjord (evt andre) om de kan dra i gang Peffkurs I i løpet av 

høsten. Det sendes ut mail til kretsens ledere om det er ønske om lederstart. 

 

Sak 80/12 Roverkro 

Ola og Kathrine Myhre Nordby har diskutert et roverarrangement. 

Vedtak: Arrangementet forsøkes gjennomført i løpet av høsten 2012. 

 



Sak 81/12 Regnskapsføring 

Av økonomiske årsaker ønsker kretsstyret å se på muligheter for alternativer til dagens 

regnskapsføring. Matrix regnskapssystem ser ut til å være et greit alternativ som burde gjøre 

det mulig at kretssekretær kan føre regnskapet. Det har en etableringskostnad på 1490,- + mva 

og en årsleie på 695,- + mva.  

Vedtak: Avtalen med Kolpus som fører regnskapet sies opp pr 31.12.12 og kretssekretær fører 

regnskapet. 

 

Sak 82/12 På Terminlista 

? oktober: peffkurs 

2.-4. november: speiderting 

30. oktober: kretsting 

12. november: styremøte 

? november: roverkro 

 

Vedtak: Terminlista tas til etterretning, punktene er omtalt separat. 

 

Sak 83/12 Post  

 
Sak 84/12 Eventuelt 

 Mexicoprosjektets regnskap viste et lite underskudd, dette blir tilbakebetalt før 
31.12.12 slik at resultatet blir 0. 

 

 


