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Referat fra kretsstyremøte mandag 12. januar 2015  
 

Til stede: Tone Klufthaugen, Alf-Arne Kristoffersen, Jonas Fredriksen, Ingrid Edvardsen, Vilde S 
Snekkestad og Håvar Mjøs Nilsson samt Ole Harald Flåten (kretssekretær). 
Forfall: Kurt Vidar Gundersen (jobb), Sven Erik Gunnerød (skole) og Tuva Lund Johansen (syk) 
 
Sak 1/15 Referatsaker 

Referat fra kretsstyremøte 11. desember 2014. 
Vedtak: referat for kretsstyremøte 11.12.14 godkjent uten endringer. 

 

Sak 2/15 Friluftslivets år 
Jonas fremla planer for kretsens aktivitet i forbindelse med Friluftslivets år 
2015 og dette ble diskutert. 
Vedtak: Kretsens planer for FÅ2015 diskuteres på gruppeledersamling i januar. 
Jonas legger opp til diskusjon. 

 

Sak 3/15 Gruppeledersamling med Lederstart 
Gruppeledersamlingen arrangeres 28. januar på Torød. Tema er FÅ2015 
(Jonas), Ledertrening (Kurt), Roverprosjekt (Anders ØM) og Ombudsstruktur 
(Alf). Tone er ansvarlig for arrangementet. Møtet arrangeres fortrinnsvis ute v 
leirbålsplass og gapahuk. LTU har ansvaret for Lederstart. Matservering. 
Vedtak: Tone har ansvaret for Gruppeledersamlingen og involverer 
kretsstyremedlemmene etter behov. 

 

Sak 4/15 Kretstingets årsmøte 
Sted/lokal arrangør er ikke klart. Kretssekretær jobber videre med det. 
Arbeidsfordeling kretsstyret: Årsmelding: Tone; Regnskap: Kurt; Valg: 
Valgkom; Ombudsstruktur: Alf; Alt annet ordnes av Henning Marcussen. 
Vedtak: Kretstingets årsmøte behandles ferdig på neste kretsstyremøte.  

 

Sak 5/15 Årsmelding 2014 
Forslag til årsmelding er sendt ut og ble diskutert. Rettinger foretatt. 
Vedtak:: Årsmelding for 2014 godkjennes på neste kretsstyremøte og legges 
fram for Kretstingets årsmøte. 

 

Sak 6/15 Regnskap 2014 
Foreløpig regnskap for 2014 foreligger til kretsstyremøtet. Ikke alle fakturaer 
var kommet inn.Det skal signeres på neste kretsstyremøte og godkjennes av 
revisor. 
Vedtak:: Regnskap for 2014 godkjennes på neste kretsstyremøte og sendes 
revisor. Det legges fram for Kretstingets årsmøte. 

 

Sak 7/15 Valg 2015 
Valgkomiteen har ansvaret for å finne kandidater til kretsstyrets ledige 
plasser. Det skal også finnes kandidater til ny valgkomite og revisor. Dette er 
kretsstyrets opgave. 
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Vedtak: Kretsstyret foreslår Per-Ole Larsen, Tone M. Klufthaugen og Sven Erik 
Gunnerød som kandidater til Valgkomiteen. 

 

Sak 8/15 Søknad VBUR 
Frist for søknad til VBUR er 15. januar. Forslag til søknader ble gjennomgått. 
Vedtak: Søknader til VBUR godkjennes 

 

Sak 9/15 Roverprosjekt 
Budsjett og planer for roversatsing i 2015 ble diskutert. Dette skal være av, 
med og for roverne. Prosjektsøknad sendes VBUR 
Vedtak: Det søkes VBUR om midler til et prosjekt for å få mer aktivitet i 
Vestfolds rovermiljø. 

 

Sak 10/15 Kommende arrangementer 
28. jan  Gruppeledersamling med lederstart - OK 
02. feb  Kretsstyremøte - OK 
02. feb  Roversamling - Avlyses 
13.-15. feb RBG-kurs  førstehjelp viderekommende - OK 
26. feb  Kretstingets årsmøte – Planlegges januarmøtet 
2. mars Kretsstyremøte - OK 
2. mars Roversamling – Avlyses 
20. mars RBG-kurs - OK 
Vedtak: Tatt til orientering  

 

Sak 11/15 Ombudssystem i kretsen 
Det er kommet forslag om å gjeninnføre ombudssystem i kretsen med: 

 Småspeiderombud 

 Speiderombud – peffkurs 

 Roverombud 

 Lederombud 
Dette ble diskutert. Alf sammenfatter diskusjonen og tar dette opp som tema 
på Gruppeledersamlingen. Deretter går saken til kretstingets årsmøte. 
Vedtak: Alf jobber videre med en presentasjon av et ”ombudsstystem” som 
presenteres på Gruppeledersamling og deretter legges fram som sak på 
kretstingets årsmøte. 
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