
 

 

Referat fra kretsstyremøte mandag 12 november 2012 
Tid og sted: Klokka 19.00  på kretskontoret. 
 
Til stede: Ola Strand, Tone Klufthagen, Vilde Sjømæling Snekkestad, Per-Ole Larsen og Jonas 
Fredriksen, kretssekretær Lene Loftesnes 
 
Meldt forfall: Kai, Oda 
 
 
Sak 85/12 Godkjenning av referat fra møtet 8. oktober 2012 
Vedtak: Referatet er godkjent. 
  
Sak 86/12 Regnskap pr 30.09.12 
Regnskapet viser så langt et overskudd på 21’ hittil i år. Pr 3. kvartal er ikke opphold speiderfestivalen betalt 
enda, det er på 27’. Kretsleiren står i regnskapet med en minus på 15’, dette er fordi vi har overført NSFs del av 
BUR-midler til kretsleirkonto. En patrulje har ikke søkt om støtte til NM i speiding enda.  
Vedtak: Regnskapet tas til etterretning. Patruljen som ikke har søkt om støtte til NM må gjøre dette før nyttår.  
 
Sak 87/12 Oppfølging av saker fra kretsting i forhold til BUR 
VBUR inviterer medlemsorganisasjoner til å avholde årsmøtet den 14.03.12. Dette får man 5000,- for og da må 
man servere en enkel middag til styremøte (9 pers) og noe enkelt til årsmøtet (ca 20 stk).  
Det kom også inn tips om at Lederløft skal arrangeres i Vestfold neste år. 
Vedtak: Ola sjekker om lokalet på Husøy er ledig, hvis ja søker Lene om at kretsen arrangerer årsmøtet til BUR. 
Kurt Vidar Gundersen er prosjektleder for Lederløft og inviteres på neste styremøte for å fortelle mer om det. 
 
Sak 88/12 Saker fra Speidertinget. 

 Brev fra Speider-Sport til kretsen. 
o Speider-Sport er skilt ut som AS og daglig leder er ansatt. 1. januar åpner de speiderbutikk på 

nett og ønsker å ha kretsene med på lag. De ønsker å tilby kretsmerker når speidere kjøper 
skjorter og kom med tre ulike forslag til hvordan dette kunne gjøres.  

 Landsleiren ønsker ambassadører innmeldt snarest. 
o Det skal være en ambassadør fra hver krets. 

 Utsendelse av papirer til kretsting. 
o Alle papirer (også vedlegg) skal sendes ut 14 dager før møtet, og de kan sendes på mail. 

 Strategiplaner for de neste to årene er justert og vedtatt 

 Kort referat fra speidetinget. 
o Grupperepresentasjon på speidertinget ble nedstemt. 
o Eiendomssaken: speiderstyret skal jobbe videre med saken. 
o Saken om kretsens oppgaver ble vedtatt: speiderstyret gir retningslinjer for kretsens virksomhet, 

men kan i samråd med kretsene endre/legge til rette hvis ønskelig. 
Vedtak:  
Kretsstyret ønsker at Speider-sport AS selger våre kretsmerker på kommisjon og tar 30% av utsalgsprisen. 
Kretsstyret er usikre på hva landsleirambassadør egentlig innebærer. Lene undersøker nærmere før vi kommer 
med svar. 
Kretsstyret tar ellers informasjonen til etterretning. 
 
 
Sak 89/12 Søknad til BUR 2013 
Det må tenkes nytt vedrørende prosjektsøknader og kretsstyret kom med ulike forslag. Kurt har tilbudt seg å bistå 
kretssekretær og kretsstyret med dette.  
Vedtak: Kretssekretær og Kurt jobber videre med søknadene. 
 



Sak 90/12 Peffkurs / Roverkro –oppfølging fra sist møte 
Det har ikke lyktes oss å finne arrangører til Peffkurs eller roverkro i høst. 
Vedtak: Peffkurs og roverkro avlyses. 
 
Sak 91/12 Kretsleir 
Det er mottatt regnskap og rapport fra kretsleirkomiteen. Kretsleiren gikk ca 150’ i overskudd. Kretsleirkomiteens 
innstilling er at overskuddet deles likt mellom de to kretsene da deltakerantallet var så å si likt. Det har kommet 
innspill om at man kan søke Bama om refusjon av 40% av midler brukt på frukt og grønt. Leirsjef Christian 
Thorsen Egeberg følger opp dette. 
Vedtak: Kretsstyret takker kretsleirkomiteen for flott arbeid. NSFs kretsstyre vedtar kretsleirkomiteens innstilling 
om lik deling av overskuddet. NSFs deltakere i kretsleirkomiteen inviteres til kretsstyrets julemøte.  
 
Sak 92/12 Landsleir 2013  
Forbundet ønsker å sette opp containertransport for kretsene til landsleiren. Hvis dette er aktuelt må vi melde 
tilbake innen 25. november hvor mange kubikk våre grupper trenger og hvor containere skal plasseres.  
Vedtak: Lene sender ut forespørsel til gruppene og følger opp mot forbundskontoret.  
 
Sak 93/12 Våle og speiderhytta 
Kretssekretær har fått festekontrakten mellom Våle og grunneier. Denne har gått ut og i kontrakten står det ’Når 
festetiden er ute kan grunneieren velge om han vil overta hytten etter takst, eller om han vil forlange en fjernet og 
området ryddet’. Grunneier Arne Johan Bu har via mail sagt at han kan overta hytta hvis taksten er 0,-, ellers vil 
han forlange den revet.  
Vedtak: Ut fra kretstingets uttalelser om hyttas tilstand ønsker kretsstyret at Våle og grunneier skriver kontrakt på 
at grunneier overtar hytta for kr 0,-. Når dette er gjort innstiller kretsstyret at Våle speidergruppe nedlegges.  
 
Sak 94/12 På Terminlista 
Nov/des  Roverkro  
3. desember Styremøte.  
7. januar Styremøte 
24. januar Gruppeledersamling med lederstart 
 
Vedtak: Roverkro avlyses. Styremøte avholdes på kretskontoret (møterommet). Det serveres juletallerken. Vi 
inviterer valgkomiteen (Kurt Vidar Gundersen og Siri Frydenlund) og NSFs representanter i kretsleirkomiteen (Per 
Espen Todal og Jørgen Tangen). Lene spør Katrine Myhre Nordby (Eik) om gruppeledersamlinga kan avholdes 
der.  
 
Sak 95/12 Post  
 
Sak 96/12 Eventuelt 

 Regnskapsprogrammet Matrix er bestilt. Vi får det for 50% siden vi er speidergruppe og medlem av 
KNIF, så etableringskostnaden er da 745,- + mva. Gratis leie resten av året.  

 

 


