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Referat kretsstyremøte mandag 5. oktober 2015 på Kretskontoret 
 

Til stede: Kurt Vidar Gundersen, Ingrid Edvardsen, Alf-Arne Kristoffersen, Maren Paulsen, 
Jonas Fredriksen, Bjørn Arne Olsen, Bettina Andersen og samt Ole Harald Flåten 
(Kretssekretær) 
Meldt forfall: Anders Øilo Marcussen (jobb) og Håvar Mjøs Nilsson (skole). 
Husk dørkode 9966 
 
 
Sak 84/15 Referatsaker 

Referat fra kretsstyremøte 7. september 2015. 
Vedtak: vedtatt uten kommentarer 

 
 
Sak 85/15 Rapportering prosjekter 

Rapportering fra de forskjellige prosjektene 
a) Ledertreningsprosjektet – Flere kandidater til ledertrenerkurs 

etterlyses på Kretsting. 
b) Prosjekt Inspirasjon. – Plan for arbeid med dette bør være klart til 

neste møte. 
c) Roverprosjektet – Det blir egen rovercamp på ”Speiding er Ute”. Selve 

prosjektet ser på nye datoer og temaer.  
Vedtak: Tatt til orientering 
 

Sak 86/15 Ombud 
Alf Arne undersøker med leder av Roverombudet (Lars Erik Ulvund). Jonas, 
Maren og Bettina vurderer om de vil gå inn i Speider(peff-)ombudet og 
arrangere peffkurs neste år. 
Vedtak: Christin Odden (Fevang) og Therese Nilsen (Husø Sjø) oppnevnes som 
medlemmer av småspeiderombudet. 
 

Sak 87/15 Speiding er UTE 
Det er skaffet fire stk båter til frakt til/fra øya. Alle må ha med redningsvest. 
Dette må de påmeldte få informasjon om. Merke er OK, både for arrangement 
og JOTA/JOTI. Griller og mat er OK. Alf Arne er ansvarlig leder. 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
Sak 88/15 Kommende arrangementer 

14. okt  Felles møte med KM - OK 
16.-18. okt Speiding er UTE - OK 
26. okt  Kretsting - Ok 
02. nov Kretsstyremøte - OK 
07. des  Kretsstyremøte - OK 

 
Sak 89/15 Tiurleiken 
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Forslag til nytt Tiurleikreglement ble gjennomgått og bifalt. Dette sendes KM 
slik at de har det til vårt felles møte. Kandidater til Tiurleikkomite oppnevnes 
neste møte. 
Vedtak: Nytt reglement for Tiurleiken bifalt og gjennomgås sammen med KM. 
 

Sak 90/15 Felles møte med KM 
Kretsstyret i KM og NSF har felles møte 14.10.2015 kl 18 på kretskontoret. Der 
skal blant annet Tiurleiken gjennomgås. Savner regnskap og rapport fra årets 
tiurleik. 
Vedtak: Tatt til etteretning 

 
Sak 91/15 Kretsing oktober 

Saker som skal behandles er:  
a) Forslag om færre i kretsstyret:  

I forbindelse med gjeninnføring av ombudstruktur ser kretsstyret det som naturlig at 
antall medlemmer i kretsstyret reduseres. Dette foreslås gjort trinnvis gjennom to år 
slik at kravet om kontinuitet opprettholdes. Kretsstyret vil etter reduksjonen bestå 
av: kretsleder, visekretsleder, 3 styremedlemmer (mot 5 i dag) og 1 varamedlem 
(mot 2 i dag). 
Kretsstyrets innstilling: Antall medlemmer i kretsstyret reduseres til fem pluss en: 
kretsleder, visekretsleder, tre styremedlemmer og ett varamedlem. Reduksjonen 
gjennomføres i løpet av to år. 
 

b) Øremerkede midler:  
I NSFs retningslinjer står det at midler fra nedlagte grupper skal beholdes i fem år i 
tilfelle en ny gruppe startes på stedet. Etter den tid tilfaller beløpet kretsen. Vestfold 
krets har i dag kr 104.580,04 fra ikke-aktive grupper. Alle midlene kommer fra 
grupper som ble lagt ned for mer enn fem år siden. Kretsstyret ønsker derfor at disse 
pengene overføres egenkapitalen. 
I tillegg har kretsen for mange år siden satt av penger til et rekrutteringsfond. Disse 
midlene har stort sett stått urørt siden da og kun vært benyttet til felles avisannonse 
for oppstart. I dag står det kr 43.844,88 på denne kontoen. 
Kretsstyrets innstilling: Midler avsatt fra ikke-aktive grupper, kr 104.580,04 og 
Rekrutteringsfond, kr 43.844,88 overføres kretsens egenkapital. 

 
c) Terminliste  

Gjennomgått og vedtatt på møtet, i tillegg kommer tid for kretsleir samt kurs. 
Kretsstyrets innstilling: Foreslås vedtatt 
 

d) Budsjett  
Gjennomgått og justert på møtet. 
Kretsstyrets innstilling: Foreslås vedtatt 
 

e) Syklus på kretsleir.  
Kretsstyret foreslår at vi går tilbake til «vanlig leirsyklus» med kretsleir midt mellom 
landsleiren.  Hvis Speiderstyret velger å gå ut av vanlig 4 års syklus for landsleir tas 
saken opp til behandling på nytt kretsting. 
Kretsstyrets innstilling: Vestfold krets arrangerer kretsleir midt mellom landsleirene 
 

Vi skal også ha en orientering om kretsleir. Larvik MS er arrangør. 
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Vedtak: Disse sakene fremmes for Kretstinget. 
 
 

Sak 92/15 Flyktninger i Vestfold 
Det skal plasseres 1000 flyktninger på Brunstad. Etter samtale med noen av 
kretsens store grupper er det konstatert at interessen er stor for at vi trår til 
med speideraktiviteter for flyktningebarna. Henvendelse er sendt Røde Kors 
som koordinerer de frivillige og vi vil høre nærmere fra dem etter høstferien. 
Omfang og slikt ser vi på. Kretssekretær følger opp. 
Vedtak: Tatt til orientering. 

 
 
Sak 93/15 Oppnevning av LOS til Landsleir 

På Landsleiren Nord i Bodø i 2017 vil det vi tidligere har kalt ambassadører gå 
under navnet Los. Nå ønsker vi at alle kretser skal oppnevne sin Los som skal 
jobbe med å tilrettelegge for og å informere kretsens grupper før og under 
leiren. Losen trenger ikke å være kretslederen, men det er viktig at losen 
kjenner kretsen godt og kan fungere fram til, og under Nord i 2017. 
Vedtak: Alf Arne Kristoffersen oppnevnes som LOS for Vestfold krets av NSF 
 
 

Sak 94/15 Revisjon av Grunnreglene 
Arbeidsgruppe for revisjon grunnregler har sendt ut et skriv. Gruppa ble 
opprettet etter vedtak på Speidertinget 2014, og jobber med revisjon av 
grunnreglene med hensyn til verdigrunnlaget. Det er laget et 
høringsdokument, og nå ønsker vi tilbakemeldinger fra hele speidernorge. 
Frist i denne runden er 22. oktober. Les mer om arbeidsgruppa her: 
http://www.speiding.no/om_oss/?side=arbeidsgrupper.grunnregler 
Vedtak: Tatt til etteretning. Hver enkelt speider oppfordres til å gi 
tilbakemelding. 
 

Sak 95/15 Kretsleir 
Henning Marcussen inviteres til Kretstinget for å gjennomgå planene for 
Kretsleir 2016. Leiren blir i Larvik kommune i begynnelsen av august. 
Vedtak: Tatt til etteretning. 
 

Sak 96/15 Kretsens takk 
Forslag til kriterier ble gjennomgått på møtet. 
Vedtak: Kriterier for ”Kretsens takk” ble godkjent. Merke og navn blir bestemt 
på neste møte. 
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