
 

 

Referat fra kretsstyremøte mandag 4. juni 2012 
 

Tid og sted: Klokken 19.00 på kretskontoret 

 

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

Svein Erik Gunnerød, Per-Ole Larsen, Johannes Botne, kretssekretær Lene Loftesnes 

 

Sak 54/12 Godkjenning av referat fra møtet 7. mai 2012 

Vedtak: Referatet er godkjent 

  

Sak 55/12 Regnskap første kvartal 

Regnskapet ligger vedlagt. 

Vedtak:Regnskapet viser et underskudd på 45.000,- så langt, det er imidlertid ikke så uvanlig 

med underskudd på denne tiden. Kretsstyret regner med et overskudd på 30.000,- fra 

kretsleiren. 

 

Sak 56/12 Våle og 2. Sande speidergrupper  

2. Sande og Våle har lovet å skaffe oversikt over økonomi med mer til kretsstyremøtet.  

Lene fikk tak i Våles Trygve Ånestad som sier at Våles konto er tom, kanoene fra 60’tallet 

brukes av Våle KM. De har også en hytte som han skal prate med Holmestrand om.  

2. Sande ved Tom Harris Nilsen sendte mail rett før styremøtet hvor de sier at de ikke har 

fremskaffet nødvendig dokumentasjon enda. De ønsker å starte, men ønsker å vente til de selv 

har barn i speideralder. 

 

Vedtak: Våle ønsker å legge ned. Kretsstyret mener at dersom Holmestrand skal ta over hytte 

er det den beste løsningen at Våle og Holmestrand slås sammen/Våle går innunder 

Holmestrand. Lene finner ut av hvordan dette lettest gjøres og kontakter Ånestad.  

1. Sande må fremskaffe en økonomisk oversikt og en plan for oppstart. Frist 1. august, ellers 

fortsetter prosessen for nedleggelse. Lene forsøker å kontakte kasserer direkte og 

kommuniserer med 1. Sande om plan. 

 

Sak 57/12 Kretsleir 

Det er ca 300 påmeldte til kretsleiren. Komiteen sier de har ting under kontroll.  

Vedtak: Informasjonen tas til etterretning. 

 

Sak 58/12 Ledertrening.  

Vi har fått tilsendt utkast til kurs i Mimes brønn. Se vedlegg. Hvordan går vi videre med 

dette?   

Vedtak: Kai tar kontakt med Kaj, Kurt og Mimes brønn om fremdriften. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sak 59/12 På Terminlista 

8. – 10. juni  NM i speiding 

30. juni – 7. juli Kretsleir 

7. – 8. september Styrehelg – NB: første styremøte før speiderfestivalen... 

14. – 16. september Speiderfestival  

 

Vedtak:  

Kretsstyret ønsker lykke til i NM til kretsens deltakende patruljer.  

Styrehelgen – vi tar sikte på å ha en styrekveld isteden. 

Speiderfestivalen – se eget punkt under eventuelt. 

NYTT PÅ TERMINLISTA: 21. juni er det kongebesøk og speidergruppene på Nøtterøy har fått 

forespørsel om å stille i flaggborg i Rosanesparken kl 15.00. Henning i Husøy sjø har kontroll 

på dette.  

 

 

Sak 60/12 Post  

 Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Speidersport AL (se vedlegg).  

 E-post fra Hortensgruppa av NRRL (Radioamatører) som ønsker å stille opp å 

arrangere Jota/Joti. De kan være behjelpelige med alt fra å stille for radiokjøring til å 

gjennomføre en hel samling. 

 

Vedtak: Innkallingen fra Speidersport AL tas til etterretning, tror ikke vi får til å stille på 

det ekstraordinære årsmøtet. 

Kretsstyret takker for tilbudet fra Hortensgruppa av NRRL. Lene sender ut info til 

gruppene i kretsen og ber dem svare til oss. Kanskje vi kan få til et felles sted for de som 

ønsker? 

 
Sak 61/12 Eventuelt 

 Kandidater til speiderstyret? –Frist for å foreslå kandidater er 15.juni.  
o Vedtak: Det sendes ut påminnelse til gruppene. 

 Speiderfestivalen. 
o Vedtak: Tone ser på oppgavene fra tidligere om vi kan bruke noe av dette. 

Lene kontakter Gabrielli i forhold til evt å være i Høyjord (hvis det er gjort 

noe med muggen) og evt Romskogen. Vi blir enige om basisting pr mail og 

Lene lager og sender ut invitasjon ved speideroppstart i høst. Kan St. 

Georgsgildet stå for mat? Pris 300,- pr speider. 

 

 

Riktig god sommer! 


