
Protokoll fra kretsting for 
Vestfold krets av Norges speiderforbund 

Onrsdag 30. oktober, Villa Møllebakken, St. Olavsgate 6 Tønsberg 

Saksliste: 
Sak 6/19  Konstituering   

a) valg av møteleder 
Vedtak: Mats Carlsen, 3. Nøtterøy ble valgt ved 
akklamasjon. 

b) valg av referent 
Vedtak: Kretssekretær, Ole Harald Flåten, velges til referent 

c) valg av tellekorps 
Vedtak: Johannes Botne, fevang, og Magnus Helmer Hansen, Stavern, valgt ved 
akklamasjon. 

d) valg av to representanter til å undertegne protokollen 
Vedtak: Sven Erik Gunnerud, Oseberg, og Bjørn Olav Fjærstad, Fevang valgt ved 
akklamasjon. 

 

 
Sak 7/19 Godkjenninger 

a) opprop/godkjenning av delegater 
Vedtak: 37 delegater fra 14 grupper godkjent. 
11 representanter er speiderrepresentanter 
7 representanter er roverrepresentanter 
18 representanter er ledere 
1 representant er direkte medlem 
Delegater godkjennes med de frammøtte, registrerte grupperepresentanter 

b) godkjenning av forretningsorden  
Vetak: Enstemmig vedtatt  

c) godkjenning av innkalling til kretsting 
Vedtak: Enstemmig vedtatt 

Sak 8/19 Terminliste 2020 
Kretsstyrets forslag til terminliste for 2020 ble fremlagt av Anders Øilo Marcussen. 
Følgende hadde ordet: Charlotte Garder, Kai Johannessen, Kristin Øilo, Gard Kristian Garder, 
Victoria Johnsen, Charlotte Garder, Alf Kristoffersen, Charlotte Garder, Alf Kristoffersen. 
 
Henstilling fra Kristin Øilo Husøy Sjø: 
«Henstilling til Kretsstyret. 
Husøy sjø speidergruppe henstiller til kretsstyret i Vestfold om at arrangørkomiteen for 

 



Kretskonkurransen «Tiurleiken» endrer sin praksis i at ledere og speider ligger i leir på adskilte 
områder. 
For vår gruppe og flere andre har dette vist seg uheldig da vi har overgang fra småspeider til 
tropp i begynnelsen av året, og dette blir den første turen overnattingsturen i telt for mange av 
de yngste speiderne. 
Vi er klar over at dette er en konkurranse som skal kvalifisere til NM, men tror ikke det er 
nødvendig å arrangere et mini NM av den grunn. Det er kun noen få patruljer som skal til NM, 
de flinkeste vil kunne vise hvem de er uansett om de ligger i leir med eller uten ledere. For 
resten bør dette være en fin opplevelse uten alt stresset rundt NM lignende forhold hvis 
lederne bidrar til hyggelig stemning i leiren mellom konkurranseøktene. 
Vennlig hilsen 
Kristin Øilo 
Gruppeleder Husøy sjø speidergruppe» 
Vedtak: Besluttet oversendt kretsstyret mot en stemme. 
Vedtak: Terminliste for 2020 vedtatt enstemmig. 

 

Sak 9/19 Budsjett 2020 
Kretsstyrets forslag til budsjett for Vestfold krets 2020 ble lagt fram av Lars Erik 
Ulvund. 
Følgende hadde ordet: Thomas Lien, Alf Kristoffersen, Astrid Fodnæss, Alf 
Kristoffersen, Charlotte Garder, Thomas Lien, Christine Odden, Charlotte Garder, 
Kristin Øilo, Ole Harald Flåten 
Vedtak: Enstemmig vedtatt. 

 
Tønsberg 30. oktober 2019 
 
Sven Erik Gunnerød (sign) Bjørn Olav Fjærstad (sign) Ole Harald Flåten (sign) 


