
Referat kretsstyremøte mandag 01. september 2014 på Kretskontoret  

 
Til stede: Kurt Vidar Gundersen, Tone Klufthaugen, Sven Erik Gunnerød, Ingrid Edvardsen, 
Vilde S Snekkestad, Alf-Arne Kristoffersen, Jonas Fredriksen og Tuva Lund Johansen. Ole 
Harald Flåten (kretssekretær)  
Forfall: Håvar Mjøs Nilsson 
 
 
Sak 66/14  Referatsaker 

a) Godkjenning av referat fra møtet 02.06.14 
Vedtak: Referat fra kretsstyremøte 02. juni 2014 godkjent uten merknader. 

 
 
Sak 67/14  Prosjekt ”Speiding er UTE” 

Alf rapporterte fra arbeidet. Arrangementet går på Heisetra. Speiderne blir 
sluppet av på forskjellige steder langs veien fredag og skal gå til angitt leirsted 
for å slå opp leir. De har selv med mat og tilbereder denne. På kvelden får de 
oppgaver som skal løses og fremføres på leirbålet. Etter frokost får de en 
konvolutt med kartreferanser/løyper som de skal gå lørdag. Underveis får de 
det oppgaver (de spiser lunsj underveis eller når de kommer fram). Når de 
kommer fram er det leirslagning. Felles middag på kvelden og leirbål. 
Underveis (hele helgen) skal det føres logg. 
 
Speiderne må kunne: 

 Bruke kart og kompass 

 Finne fram ved hjelp av kartreferanser 

 Føre logg 
 
Ansvarsfordeling: 

 Alle avtaler vedrørende sted, planlegging av overnattingssteder, 
synfaring, karter etc: Alf – evt med hjelp fra Sven Erik 

 Klargjøring karter: Kurt 

 Toaletter, antibac, papir, etc: Alf 

 Oppgaver fredag og lørdag: Tuva og Jonas 

 Mat: Sven Erik/Thomas 

 Sikkerhet: RBG 

 Samband: Jonas 

 Kiosk: Tone/Kurt 

 Innkjøp loggbøker/blyanter: Kretssekretær 

 Merke: Kretssekretær 

 Invitasjon: Kretssekretær 
 
Oppmøte: Bensinstasjonen i Kodal kl 17-19 (Gruppene skal angi oppmøtetid 
ved påmelding) 
Pris: kr 0,- 



Gruppene tar med sekker for plukking av søppel. 
Vedtak: ”Speiding er UTE” er i rute. 

 
 
Sak 68/14  Prosjekt ”Ledertrening” 

I oktober inviteres alle som arbeider med ledertrening, pefftrening, RBG, 
lederstart samt andre ressurspersoner til en samling hvor vi lar ideene sprute 
slik at vi kan få til et godt motivert bakteppe for ledertreningen og øke lysten 
til å delta på kurs/trening/møter/turer i kretsens regi. Det er også ønskelig å 
motivere til regionale kursopplegg (flere grupper går sammen). 
Kurt er ansvarlig for planlegging og gjennomføring av prosjektet til vi har en 
prosjektleder. 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
 
Sak 69/14  Prosjekt ”Inspirasjon og fornyelse” 

Dette prosjektet skal starte nå til høsten og vil vare i tre år (deretter vil det 
evalueres). Det vil i stor grad ha sammenfallende interesser med 
Ledertreningsprosjektet. Første møte vil bli holdt sammen med Prosjekt 
ledertrening. 
Vedtak: Tatt til orientering 

 

 
Sak 70/14  Nytt kretskontor 

Nytt kontor i Tollbodgaten 17, Tønsberg. Kretsstyret fikk en omvisning i huset. 
Vi disponerer kontor i tredje etasje samt lager i kjeller. I tillegg har vi tilgang til 
stort møterom samt møterom i Unginfo-kontorene. 
Vedtak: Tatt til etteretning 
 

 
Sak 71/14  RBG Vestfold  

Sven Erik rapporterte fra arbeidet med RBG. Det har vært avholdt et svært 
vellykket kurs med 10 deltakere. Kurset omfattet Norsk grunnkurs i 
førstehjelp, Samband og Søk. Godt samarbeid med Norsk Folkehjelp, som vil 
bli videreført. Det samarbeides også aktivt med RBG Kristiansand og 
medlemmer av RBG Vestfold reiser på grunnkurs i beredskap i Kristiansand 
10.-12. oktober. RBG betaler kursavgiften. 
RBG har noen midler i form av kontingentpenger som er betalt inn på kretsens 
konto. I tillegg er det søkt om støtte til kurs og møter via kretsens søknad til 
BUR. RBG vil nå søke om eget organisasjonsnummer slik at de kan opprette 
egen bankkonto og søke penger selv. 
RBG ønsker å utdanne flere førstehjelpsinstruktører. 
RBG vil motta 10 radioer i det nye nødnettet. 
Vedtak: Tatt til orientering. 

 
 
Sak 72/14  Profilering av kretsstyret 



Kretsstyret ønsker å profilere de som arbeider for kretsen i ombud, utvalg og 
styre. Saken overlates kretssekretær i samarbeid med kretsleder.  
Vedtak: Kretsleder finner fram til profilering av tillitsmannsapparatet sammen 
med kretssekretær. 

 
Sak 73/14  Trening 3 

Trening 3 skulle arrangeres 12.-14. september, men utsettes til senere. Ny 
dato kommer. Kurt følger opp. 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
 
Sak 74/14 Møte med KM 

Før kretsstyremøtet var det møte med to representanter for KM Vestfold. 
Ingrid og Kurt deltok på dette møtet. Saker som ble behandlet: Felles kretsleir 
2016, Tiurleiken og faste samarbeidsmøter. Det lages eget referat fra møtet. 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
 
Sak 75/14 Kretsting 13. oktober 

Kretstinget 13. oktober ble planlagt og sakene forberedt. 

 Arrangør: Eik speidergruppe 

 Budsjett: Forslag sendes ut av kretssekretær før neste møte 

 Terminliste: Forslag sendes ut av kretssekretær før neste møte 

 Andre saker: Forretningsorden, Tiurleikkomite, 
Småspeiderkomite 

 Orienteringssaker: Kretsleir, Speiderting 

 Møteleder: Kretssekretær forespør kandidatene. 
Så snart forslag til sakspapirer er utsendt kretsstyremedlemmene sendes 
kommentarer til kretskontoret. 
Vedtak: Kretstingspapirene ferdiggjøres på neste kretsstyremøte og sendes ut 
umiddelbart etter. 

 
Sak 76/14  På terminlista 

01. september Kretsstyremøte  
01. september Rovermøte  
12.-14. september Trening 3 – Utsettes 
19.-21. september Rover 5-kamp  
26.-28. september Speiding er UTE!  
03.-05. oktober Speider- og Roverforum 
06. oktober  Roversamling 
06. oktober  Kretsstyremøte 
13. oktober  Kretsting 
31.okt-02.nov  Speiderting 
 

 
Sak 77/14 Kretsleir 2016 



KM ønsker ikke felles kretsleir i 2016. Vestfold krets arrangerer egen leir og 
kandidater til leirkomite ble diskutert. Kurt forespør kandidater. Et forprosjekt 
presenteres på kretstinget. 
Vedtak: Vestfold krets av NSF holder egen kretsleir i 2016. KM inviteres til å 
delta. 

 
Sak 78/14 Speider- og Roverforum 

Kretsen betaler deltakeravgift og reisekostnader i hht NSFs reglement for 
Vestfolds delegater. Tuva er reiseleder. Kretssekretær sjekker at alle har meldt 
seg på. 
Vedtak: Tuva Lund Johansen fungerer som reiseleder for Vestfolds delegater. 

 
Sak 79/14 Klimadebatt 

Kretsen har fått invitasjon til å delta i klimadebatt for Vestfold fylke. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 

Sak 80/14 Speidermuseet 
Kretsen har fått forespørsel fra Speidermuseet om støtte. 
Vedtak: Vestfold Krets av NSF støtter Speidermuseet med kr 300 


