
Vestfold krets av Norges speiderforbund 
kontor@vestfoldspeiderne.no   
www.vestfoldspeiderne.no   

 

Referat kretsstyremøte mandag 1. februar 2016 på kretskontoret  
 

Til stede: Ingrid Edvardsen, Bjørn Arne Olsen, Kurt Vidar Gundersen, Jonas Fredriksen og 
Anders Øilo Marcussen samt Ole Harald Flåten (Kretssekretær) 
Forfall: Maren Paulsen (fjellederkurs), Håvar Mjøs Nilsson (skole), Alf-Arne Kristoffersen 
(jobb) og Bettina Andersen. 
 
Sak 13/16 Referatsaker 

Referat fra kretsstyremøte 11. Januar 2016. 
Vedtak: Godkjent uten endringer. 
  
 

Sak 14/16 Regnskap 2015 
Regnskap for 2015 ble gått gjennom og godkjent. Midler som gjelder 
pågående prosjekter overføres til 2015. Dette er: Prosjekt Rover (30.000), 
Prosjekt Ledertrening (10.000) og Prosjekt Inspirasjon (10.000). Totalt kr 
50.000. 
Vedtak: Forslag til kretstinget ”Regnskapet for 2015 viser et overskudd på kr 
78.270,78. Kr 50.000 gjelder pågående prosjekter og overføres 2016. Det 
resterende beløpet, kr 28.270,78, overføres egenkapitalen.” godkjennes. 
 
 

Sak 5/16 Årsmelding 2015 
Forslag til årsmelding for 2015 ble gjennomgått. Ingrid og Kurt gjør ferdig 
innledningen sammen før dokumentet sendes ut. Signeres på årsmøtet. 
Vedtak: Forslag til kretstinget ”Kretsstyrets årsmelding for 2015 godkjennes” 
ble godkjent.  
 
 

Sak 16/16 Kretstingets årsmøte 
Fordeling av saker: 

1. Formalia 
a. Valg av møteleder: Henning og Karl Fredrik 
b. Valg av referent: Ole Harald 
c. Valg av tellekorps: Fra arrangør 
d. Valg av to representanter til å undertegne protokollen: Fra de 

fremmøtte 
2. Godkjenninger 

a. Opprop/godkjenning av delegater 
b. Godkjenning av forretningsorden 
c. Godkjenning av innkalling til kretsting 

3. Årsmelding 2015 – Presenteres av Bjørn Arne 
4. Regnskap 2015 – Presenteres av Kurt 
5. Valg – Presenteres av valgkomiteen 

a. Kretsleder for to år 
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b. Ett Kretsstyremedlem for to år 
c. Revisor for ett år 
d. Valgkomite for ett år 
e. To representanter med vara til Speiderforum 
f. To representanter med vara til Roverforum 
g. Tre representanter med vara til Speiderting 

Orienteringssaker 
Utdeling av 10-års tjenestetegn 
Utdeling av utmerkelser 
Kretstinget avholdes hos Horten MS 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 
 

Sak 17/16 Oppfølging ledersamling 
Inntrykket man satt igjen med etter presentasjonen av Europakonferansen var 
at man ikke ble mye klokere. Kretsstyret synes det er uheldig at kretsen ikke 
blir involvert fra begynnelsen i prosjekter som kjøres i kretsen. 
Ved neste ledersamling med lederstart må vi huske å presentere nye ledere 
og legge opp programmet slikt at man kan spise sammen. 
Kjøre presentasjonsrunde med alle til stede. 
Vedtak: tatt til etteretning. 
 
 

Sak 18/16 Tiurleiken 
Tiurleiken jobber med å ha arrangementet på Tjøme ved Torås fort. 
Reservested er Karlsvika. Det vil bli lagt opp til aktivitet på fredag også. 
Referater sendes kretskontoret samt kretsens hoveddommer. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 
 

Sak 19/16 Småspeidersamlingen 
Det jobbes med å skaffe ansvarlig arrangør for Småspeidersamlingen. Ingrid 
følger opp dette og til nå har hun to stykker i komiteen. Oppnevning på neste 
møte. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

 
Sak 20/16 Kommende arrangementer 

13. feb  Peff 1 - 36 påmeldte 
2. mars Kretstingets årsmøte – Horten  
3. mars Temakveld Rover 
7. mars Kretsstyremøte – bør utsettes en uke 
11.-13. mars Rovertur 
4. april  Flokkledersamling – Fevang 
4. april  Kretsstyremøte 
Vedtak: Tatt til orientering 
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Sak  21/16 KL/KS-samling 

Det er samling for Kretsleder/korpsledere 11.-13. mars. Ingrid og en til deltar. 
Avgjøres etter valget på kretstinget. Kretsleder sender påmelding uten navn. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

Sak  22/16 Kretsens takk 
Kretsens takk har navnet ”Åregaffærn”. Merket – en åregaffel er bestilt fra 
Speidersport og skal være hos oss til kretstinget. Kretssekretær lager diplom. 
Kriterier: ”Åregaffærn deles kun ut på kretstingets årsmøte og deles ut til en 
leder som har virket aktivt innenfor flere ledd på gruppe- og kretsplan og som 
fremdeles er aktiv. Det er også en fordel at vedkommende også har vært aktivt 
innenfor arbeid i forbundet og har vært med på å spre et positivt inntrykk av 
Vestfold krets av NSF. Kretsstyret nominerer og beslutter hvem som skal få 
Åregaffærn. Maks utdelinger per år er tre (dog kan det deles ut opp til fem 
første året). Utmerkelsen kan ikke gis til sittende kretsstyremedlemmer. 
Åregaffærn er Vesfold krets av NSFs høyeste utmerkelse og består av diplom 
og merke (2 stk) til å bære på speiderskjorta.” 
Vedtak: Åregaffærn for 2016 deles ut til: Kristin Øilo, Henning Marcussen, 
Katrine Myhre Nordby, Per-Ole Larsen og Kai Ingebrigtsen. 
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