
 

 

Referat fra kretsstyremøte fredag 7. september 2012 
 

Tid og sted: Klokka 17.30  på kretskontoret.  

 

Til stede: Ola Strand, Kai Ingebrigtsen, Tone Klufthaugen, Oda Cecilie Flåten, Vilde 

Sjømæling Snekkestad, Per-Ole Larsen. 

Kretssekretær Lene Loftesnes 

 

 

Sak 62/12 Godkjenning av referat fra møtet 4. juni 2012 

Vedtak: Referatet er godkjent. 

  

 

Sak 63/12 Speiderfestival 

De siste detaljer rundt speiderfestivalen ble lagt. Det er utarbeidet eget dokument om dette. 

det er ca 90 påmeldte. 

Vedtak: Speiderfestivalen er under kontroll, takk til Tone for god innsats. 

 

 

Sak 64/12 Våle og 2. Sande speidergrupper  

Holmestrand har ikke blitt kontaktet av Våle (Ånestad) vedrørende en evt sammenslåing av 

gruppene/om Holmestrand vil overta hytta.  

 

2. Sande har levert siste bankårsoppgave som viser at de har 11.576,- stående på konto. De 

kommer ikke til å starte aktivitet de nærmeste årene. 

 

Vedtak: 

Lene finner ut av hvilken stand hytta er i og hvorvidt Holmestrand ønsker å overta den. Hvis 

Holmestrand vil ha den bør Våle innlemmes i Holmestrand i ekstraordinære årsmøter i de to 

gruppene.  

 

2. Sande legges ned og midlene står hos kretsen i fem år i påvente at aktiviteten i 2. Sande 

skal gjenopptas.  

 

 

Sak 65/12 Kretsleir 

Kretssregnskapet avsluttes pr 30.09.12 og overskudd utbetales kretsene etter det. Overskuddet 

forventes å bli ca 140.000,-. Antall deltakere fra kretsene var ganske likt. 

Vedtak: Informasjonen tas til etterretning. 

 

 

 



Sak 66/12 Ledertrening.  

Vestfold har satt opp ’sikkerhet på kurs’ hos Fevang 27.09.12. Grenland/Mimes brønn har satt 

opp kursrekke ’sikkerhet på tur’/’førstehjelp’/’friluftsliv i speidern’ og ønsker hjelp av 

ledertrenerne i Vestfold.  

Forbundet ber om en oversikt over kretsenes kurs i 2013 da de skal lage en kurskatalog. 

Svarfrist 30.09. 

Vedtak: Kai tar kontakt med Kurt vedr lederkursene og RBG/Kurt vedr beredskapskursene. 

Kai tar også kontakt med Grenland (Petter) vedr Mimes brønn og kurs høsten 2013. Lene får 

tilbakemelding om dette før 30.09 for så å melde videre til forbundet.  

 

 

Sak 67/12 Regnskap 2. kvartal 

Regnskapet viser et overskudd på 37.266,-. Regnskapsfører anslår at man vil ende på ca 

budsjett som er underskudd på 45.000,-. Vi får imidlertid rundt 70.000,- fra kretsleir (dette er 

ikke budsjettert). 

Vedtak: Vi må se på kostnadene -Lene undersøker muligheter for at kretssekretær selv kan 

føre regnskapet. Lene regner på hva forslaget om økt kretskontingent/redusert 

søskenmoderasjon vil utgjøre og lager forslag til budsjett.  

 

 

Sak 68/12 Mexicoprosjektet 

Kretsstyret har mottat rapport fra prosjektet (vedlagt). Mexicokomiteen takker for bruk av 

kretsens konto og sekretær. Regnskapet viser at Mexicoprosjektet har gått 6405,- i 

underskudd. Kristin ser på om det kan være en bokføringsfeil el. 

Vedtak: Mexicoprosjektet kan ikke gå i minus for kretsen. Deltakerne må sørge for at det går i 

null (eller med overskudd). Rapporten tas til etterretning og kretsstyret avventer endelig 

regnskap vedr prosjektet. 

 

 

Sak 69/12 Kretsting 30.10. 

Vedtak: Lene hører om Holmestrand kan arrangere. Alternativer er 1. Nøtterøy eller Husøy 

sjø. Saker:  

 Forslag om økt kretskontingent / redusert søskenmoderasjon 

 Det bør velges ny 2. varamedlem til kretsstyret som sitter til årsmøtet i mars 13. 

 2. Sande nedlegges 

 Våle / Holmestrand 

 Budsjett 

 Terminliste (Lene utarbeider forslag) 
 



Sak 70/12 På Terminlista 

14.-16. september: speiderfestivalen 

5.-7. oktober: speider- og roverforum 

8. oktober: styremøte 

? oktober: peffkurs  

30. oktober: kretsting 

2.-4. november: speiderting 

 

Vedtak: 

Speider- og roverforum: Delegatene er kalt inn til møte mandag 24.09 kl 18 på kretskontoret. 

Vilde er reiseleder. En far har meldt seg til å kjøre, han kommer også på møtet.  

Vi trenger arrangører av peffkurs, - dette tas opp på Speiderfestivalen. 

Speidertinget – Ola, Kurt, Vilde og Tone er meldt på. 

 

Sak 71/12 Post  

 Innkalling til møte i TV-aksjonsgruppa mandag 10.09.  
o Vilde møter fra kretsstyret. 

 Mail fra Per-Espen Todal med info om at førstehjelpskoffertene bør oppdateres.  

o Dette sees på under speiderfestivalen. 

 Det har kommet spørreundersøkelse fra forbundskontoret.  
o Ola svarer på denne. 

 Mail fra forbundskontoret om å stemme på to ansatterepresentanter til speidertinget. 
Kandidatene er Jens Kleiven, Hordaland, Inger Bjørshol, Nedre Buskerud og Filip 

Landrø, forbundskontoret.  

o Vestfolds stemmer går til Inger Bjørshol og Filip Landrø 

 Det har kommet info/forespørsel fra BUR vedr en internasjonal gruppeutveksling med 

vekt på speiding og lurer på om det kan være interessant for oss. 

o Kretsen ønsker ikke å binde seg til noe, men det kan være interessant og ønsker 

mer informasjon. 

 Det er kommet mail med sakspapirer vedr lovforslag/-endringer til speidertinget.  
o Lene videresender mailen til kretsstyret og det tas opp på neste møte.  

 

Sak 72/12 Eventuelt 

 


