
 

  
 
 
 

 
 

 
Det innkalles til kretstingets årsmøte for 
Vestfold Krets av Norges speiderforbund  

onsdag 3. mars 2021 kl 18:00 
 

På grunn av smittevernreglene vil årsmøtet holdes digitalt: 
Join Zoom Meeting 

https://us02web.zoom.us/j/83303380225?pwd=V1Y2SmN1WVg1dHpCMk1oOGRHeUo4Zz09  
 

Skriv navn og gruppe samt «posisjon» (speider/rover/leder) i vinduet ditt. Er dere flere fra 
samme gruppe skriv gruppenavn og navn på alle deltakerne samt «posisjon» i chatten. 

 
 
Innkalling sendes kun til gruppenes e-postadresser, og vi anmoder om at denne innkalling 
kopieres og distribueres i hver gruppe. Innkalling også på kretsens hjemmeside: 
http://vestfoldspeiderne.no  
 
Gruppene sender delegater i henhold til lovenes § 2-3-2.: 
Gruppenes representanter til kretsting: 
Gruppeleder og en valgt representant for hver påbegynt 10. betalende medlem i henhold til siste årsmelding. Det velges 
også vararepresentanter. Dersom gruppen har valgt gruppeassistent er denne vararepresentant for gruppeleder. Minst 1/3 
av gruppens representanter skal være speidere eller rovere. Med rovere i denne sammenheng menes medlemmer som er 
25 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret kretstinget møtes. Dersom gruppen ikke har slike representanter, mister 
gruppen disse stemmene. 

Minst 1/3 av gruppens representanter til kretstinget skal bestå av speidere og rovere. Lovendringen er gjort for å 
sikre at gruppene deltar med unge representanter på kretstinget.  

De gruppene som ikke har slike representanter mister stemmerett på kretstinget for det antall representanter som mangler. 

 
 
 
Saksliste: 
 
Sak 1/21  Konstituering   

a) valg av møteleder 
Kretsstyrets innstilling: Birgitte Heneide 
 
b) valg av referent 
Kretsstyrets innstilling: Ole Harald Flåten 
 
c) valg av tellekorps 
Kretsstyrets innstilling: To fra kretsstyret. 
 
d) valg av to representanter til å undertegne protokollen 
Kretsstyrets innstilling:  



 
 
Sak 2/21 Godkjenninger 

a) opprop/godkjenning av delegater 
b) godkjenning av forretningsorden 
c) godkjenning av innkalling til kretsting 

 
Sak 3/21 Årsmelding 2020 

Kretsstyrets innstilling:  
Årsmelding for 2020 godkjennes 

 
 
Sak 4/21 Regnskap 2020  

Kretsstyrets innstilling:  
Regnskap for 2020 godkjennes. Overskuddet, kr 85.146,35, overføres 
egenkapitalen. 

 
 
Sak 5/21 Valg 

Kretsstyret har i dag følgende sammensetning: 
Kretsleder:  Alf-Arne Kristoffersen – på valg 
Visekretsleder: Anders Øilo Marcussen  
Styremedlem:  Mats Carlsen (trekker seg så det skal velges en erstatter for ett år) 
Styremedlem:  Magnus Helmer Hansen – På valg 
Styremedlem:  Morten Botne  
Varamedlem:  Kristine Slettom – på valg  

 
Benkeforslag på kandidater mottas på tinget. Gruppene oppfordres til å komme med 
kandidater. Valgkomiteen arbeider og sakspapirene oppdateres på hjemmesiden. 
 
Det skal velges:  

 
a) Kretsleder for to år 

Kandidater: Johannes Botne (Fevang) 
 

b) Ett styremedlem for to år 
Kandidater: Andreas Nornes (Horten MS) 

 
c) Ett styremedlem for ett år 

Kandidater: Karen Paulsen (Hortenspeiding) 
 

d) Ett varamedlem for 1 år 
Kandidater: Janne Fongen (1. Sandefjord) 
 

e) Revisor for 1 år 
Kandidater: Reidar Sårheim 

 
f) Valgkomite for 1 år   

Kandidater: Mats Carlsen (3. Nøtterøy) og Alf-Arne Kristoffersen (Fevang) 
 
 
Tønsberg 30.01.2021 
Med speiderhilsen 
 
Alf-Arne Kristoffersen 
Kretsleder 



 
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. 
 
 
 
 
 
 
 


