
 

  
 
 
 

 
 
 

Protokoll fra kretstingets årsmøte for 
Vestfold Krets av Norges speiderforbund 

 
Tirsdag  25. februar 2014 kl. 18.30 på Fevang 

 
 

Sak 1/14  Konstituering   
a) valg av møteleder 
Vedtak: Per Espen Todal, Hortenspeiding valgt ved 
akklamasjon 
b) valg av referent 
Vedtak: Kretssekretær Ole Harald Flåten valgt ved akklamasjon 
c) valg av tellekorps 
Vedtak: Elias F. Johansen og Philip Kopperud fra Fevang speidergruppe valgt ved 
akklamasjon 
d) valg av to representanter til å undertegne protokollen 
Vedtak: Kathrine Myhre Nordby, Eik speidergruppe og Anders Øilo Marcussen, Husøy 
Sjø valgt ved akklamasjon 

 

 
Sak 2/14 Godkjenninger 

a) opprop/godkjenning av delegater 
Vedtak: 39 delegater fra 11 grupper godkjent. 7 representanter er 
speiderrepresentanter, 8 representanter er roverrepresentanter og 19 representanter er 
ledere. 
b) godkjenning av forretningsorden 
Vedtak: Forretningsorden enstemmig godkjent. 

c) godkjenning av innkalling til kretsting 
Vedtak: Godkjent med endring: Det skal i tillegg velges to representanter til 
Speiderforum, to til Roverforum og tre til Speiderting. 

 

Sak 3/14 Årsmelding 2013 
Ola Strand leste opp Kretsleders forord og Sven Erik Gunnerød leste opp årsmeldingen.  
Følgende hadde ordet: Arve Saastad, Kathrine Myhre Nordby, Kristin Øilo. 
Vedtak: Årsmelding for 2013 godkjent med innkomne rettelser. 

 

 
Sak 4/14 Regnskap 2013  
 Ola Strand redgjorde for regnskapet 

a) Regnskapets overskudd 
Regnskapet viser et overskudd på 63.262,- mot et budsjettert underskudd på  
kr 37.000,-.  



Vedtak: Kr 8.715,- som er utgifter til informasjon (avisannonser ved oppstart) 
overføres fra rekrutteringsfondet til egenkapitalen. Overskuddet på kr 63.262,- 
overføres egenkapitalen. 

 
b) Godkjenning av regnskapet for Vestfold Krets av NSF for 2013 

Vedtak: Regnskap for 2013 godkjennes 
 
 

Sak 05/14 Valg 
Kai Ingebriktsen redgjorde for valgkomiteens arbeid og etterspurte kandidater til Speider- 
og Roverforum. 
 
a) Kretsleder for to år 

Vedtak: Kurt Vidar Gundersen, Hortenspeiding, enstemmig valgt. 

 
b) To styremedlemmer for 2 år 

Ingrid Edvardsen, Husøy sjø: 25 stemmer 
Alf A. Kristoffersen, Fevang, 31 stemmer 
Per Espen Todal, Hortenspeiding, 19 stemmer 
Vedtak: Alf-Arne Kristoffersen, Fevang og Ingrid Kristoffersen, Husøy sjø valgt som 
kretsstyremedlemmer for to år. 

 
c) Ett varamedlem for 2 år 

Vedtak: Håvar Mjøs Nilsson, Oseberg valgt ved akklamasjon. 
 

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

 
e) Valgkomite for 1 år   

Vedtak: Ola Strand, Husøy sjø, Per-Ole Larsen, 1. Nøtterøy og Kai Ingebriktsen, 
 Fevang valgt til valgkomite for ett år ved akklamasjon. 
 

f) To representanter med vara til Speiderforum 
Philip Kopperud, Fevang: 8 stemmer 
Markus Fagerholt, fevang: 9 stemmer 
Karl Fredrik Honningsvåg, Husøy sjø; 20 stemmer 
Nora Dingstad, Oseberg: Valgt ved akklamasjon 
Vedtak: Karl Fredrik Honningsvåg, Husøy sjø, og Nora Dingstad, Oseberg, velges 
som Vestfold krets representanter til Speiderforum. 
Philip Kopperud, Fevang, og Markus Fagerholt, Fevang, velges til Vestfold krets 
vararepresentanter til Speiderforum. 
 

g) To representanter med vara til Roverforum 
Victoria Johnsen, Hortenspeiding: 26 stemmer 
Ingrid R. Wisching, Tønsberg: 10 stemmer 
Tuva Lund Johansen, Hortenspeiding: 2 stemmer 
Fredrik Stuve, Hortenpeiding: Valgt ved akklamasjon 
Vedtak: Victoria Johnsen, Hortenpeiding og Fredrik Stuve, Hortenspeiding, velges 
som Vestfold krets representanter til Roverforum. 
Ingrid R. Wisching, Tønsberg og Tuva Lund Johansen, Hortenspeiding, velges som 
Vestfold krets vararepresentanter til Roverforum. 
 

h) Tre representanter til Speidertinget 
Vedtak: Jonas Fredriksen, Tjøme, velges som Vestfold Krets representant til 
Speidertinget med personlig vara Victoria Johnsen, Hortenspeiding. 
Kathrine Myhre Nordby, Eik, velges som Vestfold Krets representant til Speidertinget 
med personlig vara Kristin Øilo, Husøy Sjø. 



Tone Klufthaugen, 1. Nøtterøy, velges som Vestfold Krets representant til 
Speidertinget med personlig vara Per Espen Todal, Hortenspeiding. 
 

 
Sak 06/14 Lovendringsforslag til speidertinget 

Forslaget presentert av Kurt Vidar Gundersen. Følgende hadde ordet: Kristin Øilo, 
Henning Marcussen, Camilla L. Botne, Kathrine Myhre Nordby, Kristin Øilo, Henning 
Marcussen, Kurt Vidar Gundersen, Kristin Øilo (forslag), Kurt Vidar Gundersen. 

 
Forslag til endring av § 2-5-4 i NSFs lover og 2-5-6 i Speidertingets 
retningslinjer for valgkomiteen. 
 
Nevnte paragrafer i lover og retningslinjer sier at det ikke kan fremmes 
benkeforslag til valg på Speidertinget som er forberedt av Valgkomiteen. 
Vestfold krets av NSF ønsker å fjerne denne begrensningen.  Vi kan ikke se noen 
praktiske problemer ved å endre dette.  Samtidig mener vi at dette vil styrke vårt 
demokrati. 
Det er klart at alle har mulighet til å komme med forslag til valgkomiteen, men 
dessverre er ikke alle like flinke til dette.  Man ser ofte ikke behovet for andre 
kandidater før valgkomiteens forslag foreligger. 
Samtidig har det vist seg at det svært sjelden er reelt valg på bl.a. speidersjef.  
Ofte ønsker ikke kandidater å stille dersom det er motkandidater.  Dette kan også 
gjøre at valgkomiteen ikke gjør en ”topp” innsats for å finne flere kandidater. 
Slik reglene er nå har valg av speidersjef i praksis vært gjort når valgkomiteen 
har kommet med sitt forslag.  Dette har i hvert fall vært realiteten på de (minst) 
siste 4 Speiderting. 
Vi kan ikke se at vårt forslag vil gjøre at vi vil få en mengde ”ukvalifiserte” 
kandidater. 
I Speidertingets retningslinjer for valgkomiteen heter det ”Det er ikke tillatt å 
komme med benkeforslag på speidertinget”.  Dette siste tillegget er ikke nevnt i 
lovene.  Dette kan være litt uklart. 
 
Vestfold krets av NSF vil derfor komme med følgende forslag til endringer; 
 
I Forbundets lover § 2-5-4 fjernes linja som i dag heter ”Det er ikke tillatt å sette 
frem benkeforslag ved valg forberedt av valgkomiteen”. 
 
I Speidertingets retningslinjer (vedtatt av Speidertinget 2002)for Speidertingets 
valgkomite § 2-5-6 pkt. 2 fjernes linja ”Det er ikke tillatt å komme med 
benkeforslag på speidertinget”. 

 
Forslag fra Kristin Øilo til sak 06/04: 

”Kretstinget ber kretsstyret utarbeide og fremme forslag om endret lovtekst § 2-5-
4. Forslaget bør gi valgkomiteen større bredde og utvide mandatet ved blant 
annet å tvinge fram flere kandidater i komiteen, fra flere kretser. 
Dette kan gjøres ved for eksempel flere forslagsrunder. 
Lovforslaget bør også si noe om hvordan valgkomiteen skal innstille kandidater 
slik at speidertinget får et reelt valg.” 

 
Vedtak: Forslag fra Kristin Øilo enstemmig vedtatt. Kretsstyrets forslag ikke vedtatt. 

. 

Sak 07/14 Forslag til høringsuttalelse – ny speiderlov 
Presentert av Per-Ole Larsen: 
Forslag til ny speiderlov er lagt ut på høring og det var tema på kretsens 
ledersamling/lederstart i januar. Det var spesielt stor enighet om at kretsens ledere 
ønsket en annen formulering på den paragrafen som er foreslått endret til: ”En speider 
klarer seg med lite”. Denne ønskes endret til ”En speider er nøysom”. 



 
Begrunnelse: En speider klarer seg ikke med ”lite”. Å være en aktiv speider medfører 

ofte mye utstyr. Vi har i Norge og rundt om i verden en hel rekke mennesker som virkelig 
har ”lite”, de lever under fattigdomsgrensen. Ved å ta dette inn i våre lover signaliserer vi 
at dette er helt greit. Ordet ”nøysom” beskriver speidingen glimrende, selv om det er lite i 
bruk i dag. La speiderne signalisere at vi står for nøysomhet i et overflodssamfunn. La 
oss lære speiderne hva nøysomhet er. La speiderne løfte nøysomheten opp og inn i 
folks hjernekart! 
 
Følgende hadde ordet: Kristin Øilo, Kurt Vidar Gundersen, Ola Strand. 

 
Vedtak: Forslaget enstemmig vedtatt og oversendes komiteen for ny speiderlov som en 
uttalelse fra Vestfold krets av NSF. 

 
Sak 08/14 Kretsleir 

Saken fremlagt av Tone Klufthaugen: 
Etter flere vellykkede samarbeid med KM rundt kretsleir skal vi nå ta stilling til om vi skal 
gå tilbake til kretsleir for oss selv i henhold til den gamle ruleringen (dvs kretsleir i 2015) 
eller om vi skal samarbeide med KM om kretsleir i 2016. 
Følgende hadde ordet: Thomas Lien, Ola Strand, Kristin Øilo, Ola Strand, Kurt Vidar 
Gundersen, Alf-Arne Kristoffersen, Ola Strand, Henning Marcussen, Thomas Lien, Kurt 
Vidar Gundersen, Charlotte Garder, Ola Strand, Henning Marcussen, Kathrine Myhre 
Nordby, Kristin Øilo, Camilla L. Botne, Kurt Vidar Gundersen, Per Espen Todal, Kristin 
Øilo, Alf-Arne Kristoffersen, Henning Marcussen. 
 
Vedtak: Vestfold krets arrangerer kretsleir i 2016 sammen med KM. Kretsstyret får 
mandat til å sette sammen leirkomite sammen med KM.30 stemmer for, 5 mot. 

 
 
 
 
 
Fevang 25.02.2014 
 
Anders Øilo Marcussen (sign) 
Kathrine Myhre Nordby (sign) 
Ole Harald Flåten, sekretær (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. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Veibeskrivelse til speiderhuset på Fevang 

 
Lingelemveien 449, 3239 Sandefjord: 

http://goo.gl/maps/S5dH1  

 

Kjør Raveien (gamle E-18 nå FV 280) til du kommer til Lingelemveien (FV 275), ta 

av denne og Fevang grendehus (speiderhuset) ligger på venstre side rett etter 

bebyggelsen. 

 

http://goo.gl/maps/S5dH1

