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Årsberetning 2013 for  

Vestfold Krets av Norges Speiderforbund 
 

Kretsleder har ordet 
Speideråret vi har lagt bak oss siden forrige årsmøte har vært et begivenhetsrikt år med 
mye aktivitet i gruppene og mange arrangementer på kretsplan som har hatt bra 
oppmøte av små og store speidere. Roverne har begynt å organisere seg og aktiviteten er 
økende! 
 
De fleste av kretsens grupper var med på en flott landsleir i Stavanger og erfaringene 
derfra førte til at kretsen satte ned en arbeidsgruppe som jobbet fram en søknad om 
landsleir på Melsom i Vestfold i 2017. Nå krysser vi fingrene for at neste landsleir blir 
hos oss. Det vil bety mye for speiderarbeidet i kretsen. 
 
I Norges speiderforbund sentralt og på kretsplan er det mål om å ha en vekst i antall 
medlemmer. De senere års nedgang har snudd seg og vi har opplevd en medlemsvekst i 
kretsen siste år. Antall registrerte medlemmer er gått opp fra 744 til 769 (+3,4%) og 
antall betalende medlemmer er gått fra 668 til 701 (+4,9%). Dette er svært gledelig og 
kretsstyret arbeider for at tendensen fortsetter. 
 
Til dere som stiller til valg, går ut fra styret, eller kanskje allerede har blitt valgt, så er det 
uansett på sin plass med en stor takk. Det frivillige arbeidet dere gjør er veldig viktig for 
å kunne skape all den aktiviteten som gjøres. En stor takk må også rettes til Ole Harald 
som tok over som kretssekretær etter Lene og gjør en glimrende jobb. 
 
Ola Strand 
Kretsleder Vestfold krets 
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Kretsstyret        
Fram til årsmøtet 6. mars 2013 hadde styret denne sammensetningen. 

Kretsleder:  Ola Strand, Husøy sjø 

Visekretsleder:  Tone Klufthaugen, 1. Nøtterøy 

Styremedlem:   Vilde Sjømæling Snekkestad, Husøy sjø 

Styremedlem:  Kai Ingebrigtsen, Fevang 

Styremedlem:   Sven Erik Gunnerød, Oseberg 

Styremedlem:   Oda Cecilie Flåten, Oseberg 

Styremedlem:   Per-Ole Larsen, 1. Nøtterøy 

Varamedlem:   Johannes Botne, Fevang 

Varamedlem:   Jonas Fredriksen, Tjøme 

 

Etter kretstinget hadde styret denne sammensetningen: 

Kretsleder:  Ola Strand, Husøy sjø 

Visekretsleder:  Tone Klufthaugen, 1. Nøtterøy 

Styremedlem:   Vilde Sjømæling Snekkestad, Husøy sjø 

Styremedlem:  Jonas Fredriksen, Tjøme 

Styremedlem:   Sven Erik Gunnerød, Oseberg 

Styremedlem:   Oda Cecilie Flåten, Oseberg 

Styremedlem:   Per-Ole Larsen, 1. Nøtterøy 

Varamedlem:   Johannes Botne, Fevang 

Varamedlem:   Tuva Lund Johansen, Hortenspeiding 

 

 

Kretsstyret hadde i 2013 10 styremøter, og har behandlet 94 saker.  

Nok et speiderår med høy aktivitet for kretsstyre og speidere er gjennomført i Vestfold krets.   

Ellers har kretsstyret brukt mye tid på ulike arrangementer hvorav ”Ung i Vestfold og verden” 

var den mest besøkte. Kretsstyret ser med glede at både ledersamlinger og lederstart-

arrangementer blir stadig mer besøkt. 

 

Valgkomité 2013 
Valgkomiteen valgt for 1 år på årsmøtet 6. mars 2013: 

Kurt Vidar Gundersen, Hortenspeiding  

Kai Ingebrigtsen, Fevang 

 

Kretssekretær/kretskontor  
Kretskontoret holder til i Stoltenbergsgate 38 i Tønsberg sentrum.   

Lene Loftesnes har vært ansatt i 25% stilling fram til 1. april hvor Ole Harald Flåten overtok 

stillingen. 

Regnskapet har i år blitt ført av kretssekretær. 

Kretssekretær er med på styremøter og kretsting og skriver referater fra disse. 

Kretssekretær holder kretsens hjemmeside så oppdatert som mulig. I tillegg sendes mailer og 

brev til ledere med informasjon og beskjeder om oppdateringer på hjemmesidene. 

Gruppenes regnskaper er samlet inn så langt det har vært mulig.  
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Søknader om støtte til drift og arrangementer ble i 2013 sendt Barne- og Ungdomsrådet i 

Vestfold. Kretskontoret får henvendelsene vedrørende medlemskap, leie av hytter og annet 

utstyr, formaliteter i forhold til regler, samt kjøp av kretsmerker. Påmeldinger til kurs og 

arrangementer tas i mot og deltakerlister lages.  

 

Styringsverktøy og dokumentasjon 

 
Produserte timer i 2013 

Det ble på kretsplan produsert ca 2.100 timer. Ute i gruppene blir det produsert minst 31.000 

timer for barne- og ungdomsarbeid i det daglige speiderarbeidet, i tillegg deltar mange ledere 

på leire mm. Noen av kretsens medlemmer har også i utstrakt grad bidratt med mange timer til 

arrangering av for eksempel kurs, tiurleik, småspeidersamling og ”Ung i Vestfold og verden”. 

 

Rapporter 

For alle arrangementer, møter og kurs skal det produseres referater eller evalueringsrapporter, 

samt deltakerlister (unntatt Småspeidersamling og Tiurleik der flokkene og patruljen blir 

registrert som deltakende enhet) og bilagsregnskap. Disse fås utlevert ved henvendelse til 

kretskontoret. 

 

Samfunnsinnsats 
Arbeid med vanskeligstilte barn 

Enkelte av speidergruppene i kretsen samarbeider med kommune og foreldre om tilbud til 

vanskeligstilte ungdommer samt barn og unge med atferdsvansker. Mange steder gjøres det 

betydelig innsats for disse barna og som avlastning for hjem og kommune.  Enkelte grupper 

har med støttekontakter på turer og leir, mens andre tar med barn på spesielle vilkår og har 

egen leder til å følge opp disse. 

 

Holdningsskapende arbeid 

Vestfold krets driver holdningsskapende arbeid gjennom ulike aktiviteter, selvstendig og 

gjennom grupper. Vestfold krets samarbeider etter behov med politiet i forbindelse med 

uønskede krefter i samfunnet.  

 

Regnskap 2013 
Regnskapet er ført av kretssekretær og revidert av Reidar Sårheim (autorisert revisor) 

 

Informasjonsarbeid 
Kretsens hjemmesider http://vestfold.scout.no var i drift fram til april 2013. Da overtok 

kretsens nye hjemmeside http://vestfoldspeiderne.no. Kretssekretær har ansvar for å 

oppdatere. Det kommer inn få innspill fra gruppene slik at det meste av det som står på 

hjemmesiden er fra og om kretsens arrangementer og generelle nyheter som angår 

speidergruppene i kretsen. 

 Invitasjoner til kurs og arrangementer sendes på e-post til alle i tillegg til at de legges på 

hjemmesiden.  Det er opprettet egen facebookside for kretsen som oppdateres av 

http://vestfold.scout.no/
http://vestfoldspeiderne.no/
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kretssekretær. En felles oppstartsannonse for hele kretsen ble satt inn i 4 store aviser og ble 

derfor godt synlig på annonsesiden. Annonsen henviste til hjemmesidene hvor det lå oppdatert 

info om gruppene og deres oppstartsdato og –sted.  

 

Ledertrening  
Ansvaret for ledertrening og godkjenning av ledere fra kretsen har i 2013 ligget hos 

ledertreningsregion 6 og NSF sentralt. Regionen omfatter kretsene, Vestfold og Grenland.  

kalles Mimes Brønn.  
 

Nye ledere 

Det er utdannet 17 nye ledere i 2013. 

    

Se under Kretsarrangementer om de enkelte kursene. 

 

Roverarbeid 
Rovere er godt synlige på kretsting og ”Ung i Vestfold og verden”, da de fleste av disse også 

er ledere i enhet og bidrar med mye god erfaring.  

 

Kretsstyret har oppnevnt et roverombud med ansvar for roverarbeidet i kretsen. Det har 

bestått av Jonas Fredriksen (leder), Vilde Sjømæling Snekkestad, Tuva Lund Johansen og 

Oda Cecilie Hallenstvet Flåten.  

 

Roverombudet har i 2013 startet faste møter for alle interesserte rovere i kretsen første 

mandag i måneden. Møtene holdes på kretskontoret og fortsetter i 2014. 

 

Etter ønske fra mange ble RBG (Rovernes Beredskapsgruppe) gjenstartet høsten 2013. Den 

har nå over 25 medlemmer og planlegger en stor aktivitet i året som kommer. 

 

Som en gledelig overraskelse på kretstinget tok roverne i Hortenspeiding på seg å arrangere 

Småspeidersamlingen 2013. En stor takk til dem for viljen, innsatsen og et fantastisk 

arrangement! 

 

 

Kretsarrangementer 2013 
 

Arrangement Sted/dato Antall deltakere  

Gruppeledersamling Eik speiderhus 

24. januar 

16 ledere  

Lederstart Eik speiderhus 

24. januar 

17 nye ledere  

Kretstingets 

årsmøte 

Botne 

speiderhus 

6.mars 

36, hvorav 7 speidere, 6 

rover og 23 ledere 

Egen protokoll foreligger 

Peffkurs 8.-10. mars 26 deltakere  
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Tiurleiken Fjellvang, 

Stokke 

26. – 28. april 

130 

37 lag deltok hvorav 21 

fra NSF. Hvalfangerne fra 

Sandefjord 1 KM vant 

mens Strekkfisk fra 

Husøy Sjø NSF kom på 2. 

plass.. 

 

Småspeidersamling Fjellvang, 

Stokke 27. 

april 

132 deltakere fordelt på 

14 flokker. Søndre Slagen 

2 vant konkurransen mens 

Husøy Sjø vant skinnet. 

Roverne i 

Hortensspeiding tok 

ansvaret for 

arrangementet  

Temakveld for 

ledere 

Tønsberg 

speiderhus 22. 

mai 

18 deltakere.  

Peffkurs Eik speiderhus, 

6.-8. september 

24 deltakere  

”Ung i Vestfold og 

verden” 

Torød, 19.-21. 

oktober 

110 deltakere 

 

 

Kretsting Husøy, 31. 

oktober 

28 deltakere hvorav 7 

speidere, 5 rovere og 15 

ledere. 

Egen protokoll foreligger 

Roversamling Tønsberg 4. 

november 

8  

Roversamling Tønsberg 2. 

desember 

7  

 

 

Leire i 2013 

De fleste av kretsens grupper deltok på landsleiren Stavanger 2013. Kurt Vidar Gundersen fra 

Hortenspeiding var kretsens ambassadør under leiren. 

 

 

 

Representasjoner og annen deltakelse 
Kretsleder og andre representanter for kretsen og styret har i 2013 deltatt på følgende 

arrangementer og møter som representant for kretsen: 

 

Tiurleiken 

Kretsleder Ola Strand deltok som hoveddommer på arrangementet sammen med kretsleder i 

KFUK/KFUM. 

 

Småspeidersamlingen 

Kretsleder Ola Strand representerte kretsstyret og delte ut premier. 

 

Lederløft på Hudøy 

Fra kretsen var Elisabeth S. Paulsen, Katrine Myhre Nordby, Ole Erik Vold, Therese Nilsen, 

Thomas Lien og Kurt Vidar Gundersen aktivt med som arrangører. Det var flere deltakere fra 

Vestfold. 
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Roverløft på Torød 

Fra kretsen var VildeSjømæling Snekkestad og Tina Malen Hansen med i arrangørkomiteen. 

Flere rovere fra Vestfold deltok i arrangementet. 

 

NM i speiding 7. – 9. juni  

NM i speiding ble avholdt i Røyken. Vestfoldinnsatsen var super.  

Disse patruljene deltok fra Vestfold NSF 

Nr 10. Strekkfisk fra Husøy sjø NSF 

Nr 47. Ørn fra Fevang NSF 

Nr 58. Ekorn fra Tjøme NSF 

Nr 86. Flaggermus fra Hortenspeiding NSF 

 

Det var 124 lag med i NM 

 

Oppnevninger 

Kathrine Myhre Nordby var med i Komité Speiding. 

 

Andre organisasjoner 

Vestfold BUR 

Thomas Lien har i 2013 vært leder av VBUR. Kurt Vidar Gundersen er varamedlem i styret.   

 

FNF 

Sven Erik Gunnerød representerte kretsen på FNFs møte. 

 

 
 

Annet 
 

Hederstegn 2013 

10 års tjenestetegn ble delt ut til Tone Klufthaugen fra 1. Nøtterøy 

 

NSFs hederstegn for god innsats ble tildelt Tone Klufthaugen fra 1. Nøtterøy 

 

NSFs Æreskniv ble tildelt Tor Ivar Kolpus for god innsats blant annet med kretsens regnskap. 

 

Samarbeid med KFUK/KFUM-speiderne 

Vestfold krets av Norges speiderforbund holder jevnlig kontakt med Vestfold Krets av Norges 

KFUK/KFUM-speidere. Det ble i år samarbeidet om Tiurleik og invitert til 

småspeidersamling.   

 

 

Medlemmer 
Vestfold krets av NSF hadde ved utgangen av 2013 et medlemstall på 790 registrerte 

medlemmer (769). 713 (701) av disse hadde betalt kontingenten. 559 medlemmer er under 26 

år. (Tallene i parentes refererer til unike medlemmer, dvs at en del har dobbeltmedlemskap 

f.eks i egen gruppe og RBG). 



Årsmelding 2013 Vestfold krets av Norges speiderforbund                                       Side 7 av 7                                                                         

 

År 2003 2004 2005 
 

2006 
 

2007 
 

2008 
 

2009 
 

2010 
 

2011 
 

2012 
 

2013 

Registrerte medl. 31.12. 820 785 720 760 793 793 767 727 798 757 790 

Betalende medlemmer 31.12. 813 758 701 686 736 758 701 685 731 680 713 

Endring i reg. medlemmer -63 -35 -65 + 40 + 33 0 - 26 -40 71 -41 77 

 

Av kretsens registrerte 26 speidergrupper var det i 2013 19 grupper som hadde medlemmer 

under 26 år, 1 av disse gruppene har liten eller ingen aktivitet for speidere, slik at det gjenstår 

18 speidergrupper med normal speideraktivitet.  

 

Økonomi 
2013-regnskapet viser et overskudd på 63.262 kroner, mye takket være god uttelling på 

søknad om støtte fra BUR, sponsing samt hard økonomistyring.  

Kretsen har i perioden gått over til kontoplan i hht norsk standard. 

 

Tønsberg 03.02.2014 

 

Ola Strand 
Kretsleder 

 

 

Vilde Sjømæling Snekkestad 
Styremedlem 

 

 

 

Jonas Fredriksen 
Styremedlem 

 

 

 

Sven Erik Gunnerød 
Styremedlem  
 

 

Johannes Botne 
Varamedlem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tone Klufthaugen 
Visekretsleder 
 

 

Per-Ole Larsen 
Styremedlem 

 

 

 

Oda Cecilie Flåten 
Styremedlem 

 

 

 

Tuva Lund Johansen 
Varamedlem 

 

 


