
Referat fra kretsstyremøte mandag 03. februar 2014 på kretskontoret  

 
Til stede: Ola Strand, Tone Klufthaugen, Per-Ole Larsen, Jonas Fredriksen og Tuva Lund 
Johansen. 
Ole Harald Flåten (kretssekretær) 
 
Forfall: Sven Erik Gunnerød (syk), Oda Cecilie Flåten (skole), Vilde S Snekkestad og Johannes 
Botne. 
 
Sak 08/14  Godkjenning av referat fra møtet 12.01.14 
  Vedtak: Godkjent uten endringer. 
 
Sak 09/14  Regnskap 2013 

Regnskapet viser et overskudd på 63.262,- mot et budsjettert underskudd på  
kr 37.000,-. Dette skyldes økt tilskudd fra VBUR, hard økonomistyring og 
andre økte inntekter. Noen poster er litt usikre, men kretssekretær sjekker 
dette før det oversendes revisor. 
Vedtak: Regnskapet oversendes revisor og fremlegges på kretstinget som 
kretsens regnskap for 2013. 

 
Sak 10/14  Årsmelding 2013 

Årsmeldingen ble gjennomgått og supplert. 
Vedtak: Årsmeldingen oversendes kretstingets som kretsens årsmelding for 
2013. 

 
Sak 11/14  Fellesmøte KM 

Det har vært avholdt fellesmøte mellom KM og NSF. Saker som ble behandlet: 
Tiurleiken (organisering, økonomi og vedtekter), Småspeidersamlingen, felles 
kretsleir, RBG, fellessatsing på roverarbeid og faste fellesmøter. Det er skrevet 
eget referat fra møtet som oversendes kretsstyret. 
Vedtak: Tatt til orientering. 

 
Sak 12/14 Kretstingets årsmøte. 

Årsmøtet holdes på Fevang grendehus. Fevang speidergruppe er arrangør og 
har kontroll på alt. Det er projektor og lerret der, men vi må ta med PC. 

1. Konstituering – Ola/Møteleder 
2. Godkjenninger – Møteleder 
3. Årsmelding – Sven Erik 
4. Regnskap – Ola 
5. Valg – Valgkomite/møteleder 
6. Lovendingsforslag – Kurt 
7. Høringsuttalelse speiderloven – Per-Ole 
8. Kretsleir – Tone 

Gruppene oppfordres om å melde inn kandidater til 10års tjenestetegn. 
Vedtak: Innkalling med saksliste og vedlegg sendes ut til kretsens ledere per e-
post tirsdag 4. februar. 

 



Sak 13/14  På terminlista 
8. februar  roverskitur – går til Kongsberg, få påmeldte 
25. februar  kretstingets årsmøte på Fevang – går som planlagt 
03. mars kretsstyremøte – med nye medlemmer, varsles på årsmøtet 
03. mars  roversamling – går som planlagt. Planlegge småspeidersamling. 
21.-23.mars Trening 2 – info kommer 
27. mars VBUR årsmøte – arrangeres av oss på Husøy allaktivitetshus 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
Sak 14/14  Post 

Brev fra FNF Vestfold om årlig fellesmøte 26. februar. Sven Erik bes om å 
delta. 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
Sak 14/14  Retningslinjer Tiurleiken 

Vedtektene for Tiurleiken ble gjennomgått på fellesmøtet med KM og det ble 
enighet om å endre reglene noe. Blant annet skal regnskapet avsluttes for 
hver konkurranse og det skal føres av ”arrangørkrets”.  
Vedtektene skal godkjennes av de respektive kretsenes kretsstyrer før de er 
gyldige. KM behandler dette på sitt første møte. 
Vedtak: Nye retningslinjer for Tiurleiken vedtas. Så snart disse også er vedtatt 
av KM erstatter de de gamle reglene. 

 
 


