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Referat kretsstyremøte mandag 09. januar 2017 på kretskontoret 
 

Til stede: Alf-Arne Kristoffersen, Maren Paulsen, Victoria Stensrud Johnsen og Thomas Lien 
samt Ole Harald Flåten (Kretssekretær) 
Forfall: Bjørn Arne Olsen (syk) og Anders Øilo Marcussen (jobb) 
 
 
Sak 1/17 Referatsaker 

Referat fra kretsstyremøte desember 2016 ble gjennomgått og det ble gjort 
noen endringer 
Vedtak: Referat fra kretsstyremøte 5. desember 2016 godkjent med endringer. 
 
 

Sak 2/17 Forslag nye prosjekter 
Til årets VBUR-søknad er det utarbeiudet to nye og videreført ett gammelt 
prosjekt:  

a) Prosjekt Rover (siste året av tre) 
b) Prosjekt Ny Giv (nytt) 
c) Prosjekt Friluftslivsledelse (nytt) 

Vedtak: De tre prosjektene sendes VBUR for søknad om midler. 
 
 

Sak 3/17 Transport av materiell til landsleir 
Det ser ikke ut til at man kan få til en god og rimelig transportløsning ved å 
leie lastebil/sjåfør. De fleste biler har stor lastekapasitet i kubikk, men liten i 
kilo. Kretsstyret ønsker derfor at de avsatte midler benyttes til å støtte 
gruppenes transport av utstyr til leiren/kontainer. Dette tas opp på 
ledermøtet 24. januar. 
Vedtak: Kretsens støtte til utstyrtransport brukes til å subsidiere gruppenes 
utstyrstransport. 
 
 

Sak 4/17 Søknader VBUR 
Forslag til søknader til VBUR ble gjennomgått på møtet. Frist for søknader er 
15.januar. Søknadene ble godkjent med små endringer. 
Vedtak: Søknadene til VBUR godkjennes. 
 

 
Sak 5/17 Forberedelser til kretsting 

Det skal lages årsmelding og regnskap samt eventuelle forslag. Stedet er 
Holmestrand, og vi må finne møteleder. Det skal også være valg til kretsstyret. 
I forbindelse med dette møtte Kristin Øilo og Ola Strand fra valgkomiteen på 
møtet. Kretssekretær forespør kandidater til ordstyrervervene. 
Vedtak: Tatt til etteretning 
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Sak 6/17 NM i speiding 

Jonas Fredriksen fra komiteen orienterte om arbeidet. Det er behov for 
mange deltakere i planleggingen og Jonas tar en orientering om dette på 
ledermøtet 24. januar. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
 

Sak 7/17 Tiurleiken 
KM har nå nedsatt en komité for Tiurleiken og våre medlemmer er invitert til 
møte. Det opereres med to forskjellige datoer for Tiurleiken, men komiteen 
arbeider ut fra NSFs dato. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
 

Sak 8/17 Småspeidersamlingen 
Bjørn Arne var syk og saken utsettes til neste møte. 
Vedtak: Utsettes til neste møte 
 
 

Sak 9/17 Økonomi 
Det ligger an til et overskudd på rundt kr 47.000 av dette er 20.000 
prosjektmidler som skal overføres neste år. Det er også noen fakturaer som 
ikke er kommet. 
Vedtak: tatt til orientering. Regnskap tas opp på neste møte. 
 
 

Sak 10/17 Ledersamling med lederstart 
Maren har ansvaret for ledersamlinga. Jonas har en sak om NM i speiding 
2018 og Alf-Arne om Landsleir. Ellers blir det leker og pizza. Påmelding 
mandag 23. kl 16. 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
 
Sak 11/17 Kommende arrangementer 

24. jan  Ledersamling med lederstart – Tønsberg - OK 
6. feb  Kretsstyremøte – Kretskontoret - OK 
2. mars Kretstingets årsmøte – Holmestrand  - OK 
6. mars Kretsstyremøte - OK 
10.-12. mars Rovertur - OK 
 
 

Sak 12/17 Kandidater til ”Åregaffærn” 
Kandidater til kretsens høyeste utmerkelse ble diskutert og tas opp på nytt 
neste møte.  
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 
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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.” 
Tidligere delt ut til: Kristin Øilo, Henning Marcussen, Katrine Myhre Nordby, 
Per-Ole Larsen og Kai Ingebrigtsen. 
Vedtak: Tatt til etteretning 
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