
 

  
 
 
 

 
 
 

Referat fra kretstingets årsmøte for 
Vestfold Krets av Norges speiderforbund 

 
Torsdag 2. mars 2017 kl. 18.30 hos Holmestrand speidergruppe  

 
 
 

 
Saksliste: 
 

Sak 1/17  Konstituering   
a) valg av møteleder 
Vedtak: Henning Marcussen 
 
b) valg av referent 
Vedtak: Kristin Øilo 
 
c) valg av tellekorps 
Vedtak: Holmestrand speidergruppe 
 
d) valg av to representanter til å undertegne protokollen 
Vedtak: Lars Erik Ulvund – RBG Vestfold og Kai Johannesen - Fevang 

 

 
Sak 2/17 Godkjenninger 

a) opprop/godkjenning av delegater 
Vedtak: 41 delegater fra 12 speidergrupper godkjennes 
15 representanter er speiderrepresentanter 
5 representanter er roverrepresentanter 
21 representanter er ledere. 
 
b) godkjenning av forretningsorden 
Vedtak: Forretningsorden enstemmig godkjent. 
 
c) godkjenning av innkalling til kretsting 
Innkallingen sak 05 endres til 05/17 
Vedtak: Innkalling til kretsting godkjennes med ovenstående retting av trykkfeil. 
 
 
 
 



 

Sak 3/17 Årsmelding 2016 
Saken ble lagt frem av Alf-Arne Kristoffersen. 
Følgende hadde ordet: Espen Garder, Kurt Vidar Gundersen, Christine Odden. 
Kretstinget ber om at årsberetningen ”vaskes”. Følgende tilføyelser ble foreslått: 
Kurt Vidar Gundersen foreslår at det føyes til i årsmeldingen at Lars Erik Ulvund fra RBG 
Vestfold er leder for RBG i Norge. Punktet skal inn under representasjon og deltakelse. 
Christine Odden ber om at det føyes til under oppnevninger hvem som satt i 
småspeidersamlingskomiteen. 
Vedtak 1: Foreslåtte endringer og tilføyelser godkjennes. 
Vedtak 2: Årsmelding for 2016 godkjennes med ovennevnte endringer. 

 

 
Sak 4/17 Regnskap 2016  
 

a) Regnskapets overskudd 
Vestfold krets av Norges speiderforbunds regnskap viser et overskudd på kr 
47.000,48 mot et budsjettert overskudd på kr 17.400 i 2016. 
Ett av prosjektene det er gitt penger til fra VBUR i 2016 er flerårig og vil også 
medføre utgifter i 2017. Dette gjelder prosjektene ”Rover”, og her gjenstår det kr 
20.000 
Overskuddet foreslås disponert slik: 
Overskudd 2016     kr 47.000,48 
Overføres 2017 – prosjekter:   kr 20.000,00 
Reelt overskudd 2014    kr 27.000,48  
Regnskapet ble presentert av Bjørn Arne Olsen. 
Følgende hadde ordet: Reidun Løkkemyr. 

 
Kretsstyrets innstilling:  
Regnskapet for 2016 viser et overskudd på kr 47.000,48. Kr 20.000 gjelder pågående prosjekt 
og overføres 2017. Det resterende beløpet, kr 27.000,48, overføres egenkapitalen. 
Vedtak: Kretsstyrets innstilling vedtatt. 
 

b) Godkjenning av regnskapet for Vestfold Krets av NSF for 2016 
 

Kretsstyrets innstilling:  
Regnskap for 2016 godkjennes 
Vedtak: Kretsstyrets innstilling vedtatt. 

 
 

Sak 05/17 Valg 
Kretsstyret har i dag følgende sammensetning: 
Fung. Kretsleder: Alf-Arne Kristoffersen – på valg for ett år 
Fung. Visekretsleder: Bjørn Arne Olsen – på valg 
Styremedlem:  Victoria Stensrud Johnsen  
Styremedlem:  Anders Øilo Marcussen – på valg 
Styremedlem:  Maren Paulsen – på valg 
Varamedlem:  Thomas Lien (fung kretsstyremedlem) – på valg  

 
Valget ble presentert av Kristin Øilo. 
 
Det skal velges: 
a) Kretsleder for to år 

Vedtak: Alf-Arne Kristoffersen (Fevang) ble valgt ved akklamasjon. 
  

 



b) Visekretsleder for ett år 
Vedtak: Bjørn Arne Olsen (Larvik MS) valgt ved akklamasjon. 
 

c) Styremedlem for to år 
Vedtak: Anders Øilo Marcussen (Husøy Sjø) valgt ved akklamasjon. 
Styremedlem for ett år 
Vedtak: Christine Odden (Fevang) valgt ved akklamasjon. 

 
d) Ett varamedlem for 1 år 

Vedtak: Hanna Davidsen (1.Nøtterøy) valgt ved akklamasjon.  
 

e) Revisor for 1 år 
Vedtak: Reidar Sårheim valgt ved akklamasjon. 

 
f) Valgkomite for 1 år   

Vedtak: Kristin Øilo (Husøy Sjø), Ola Strand (Husøy Sjø) og Kai Ingebrigtsen 
(Fevang) ble alle valgt ved akklamasjon.   
 

 
Utmerkelser 

 Espen Christian Garder, Tønsberg, ble tildelt kretsens æresbevisning ”Åregaffærn”. 
 
Informasjonssaker 

 Henning Marcussen ble takket for vel gjennomført kretsleir i 2016 

 Lars Erik Ulvund informerte om roverarbeid i Vestfold, forestående tur og behov for nye 
medlemmer til roverombudet 

 Jonas Fredriksen informerte om arbeidet med NM i Speiding i 2018. Arrangementet blir 
på Nøtterøy. Det blir behov for flere arbeidere. 

 Alf-Arne Kristoffersen informerte om nye regler for at en speidergruppe skal være 
godkjent. 

 Kurt Vidar Gundersen informerte om landsleiren, påmelding og kommende 
informasjonsdatoer. 

 
Holmestrand 2/3-2017 
 
Lars Erik Ulvund, RBG Vestfold (sign)   Kai Johannessen, Fevang (sign) 
 
Kristin Øilo, referent (sign) 
 
 
 
 
 



 

Vestfold krets av NSF 

 

Forretningsorden 
 
1. Et lovlig innkalt kretsting er beslutningsdyktig med det antall godkjente 

representanter som har møtt. 
 
2. Kretsting ledes av en valgt møteleder. 
 
3. Møtebok føres av en valgt referent. Møtebok underskrives av to valgte 

representanter og møtereferenten. 
 
4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har to minutter taletid. 
 
5. Møteleder har rett til å foreslå begrenset taletid og foreslå strek med de inntegnede 

talere. En representant kan be om ordet maks 3 ganger pr sak. 
 
6. Alle forslag må innleveres skriftlig til møtelederen, undertegnet med representantens 

navn og gruppe. Nye forslag kan ikke settes frem etter at strek er satt og forslag kan 
heller ikke trekkes tilbake. Saker som ikke står på sakslisten kan ikke fremmes. 

 
7. Ved vedtak kreves absolutt flertall, unntatt der forbundets lover krever kvalifisert 

flertall. Blanke stemmer telles ikke med. Skriftlig votering skal finne sted hvis en 
representant krever det. Med absolutt flertall menes :  

mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Blanke stemmer telles ikke med. Ved 
stemmelikhet anses forslaget som falt. 

Med kvalifisert flertall menes : 
en på forhånd fastsatt del av det samlede antall avgitte stemmer. 
 

8. Alle valg foregår skriftlig hvis det er mer enn en kandidat, eller når en av 
representantene krever det. Ved skriftlig votering teller ikke blanke stemmer. 
Dersom det er flere kandidater, og ingen oppnår absolutt flertal, strykes den 
kandidaten med lavest stemmetall, og det stemmes på nytt inntil man har fått en 
kandidat med absolutt flertall. 

 
9. I møteboken føres inn alle forslag og de vedtak som er gjort, med stemmer for og 

imot. 
 
10. Utdrag av møteboken sendes gruppenes adresse. 
 
11. Kretstingets møte er åpent for alle. 
 
12. Kretstingets forretningsorden godkjennes ved åpningen av hvert kretsting. 
 
 
 
 
 
 
 


