
Protokoll fra kretsting for 
Vestfold krets av Norges speiderforbund 

Tirsdag 26. oktober 2021 på Villa Møllebakken,  
St. Olavsgate 6, Tønsberg 

Saksliste: 
Sak 6/21  Konstituering   

a) valg av møteleder 
Vedtak: Karen Paulsen valgt ved akklamasjon 

b) valg av referent 
Vedtak: Kristin Øilo valgt ved akklamasjon 

c) valg av tellekorps 
Vedtak: Kretsstyret valgt ved akklamasjon 

d) valg av to representanter til å undertegne protokollen 
Vedtak: Espen Garder og Victor Tansø valgt ved akklamasjon 

 

 
Sak 7/21 Godkjenninger 

a) opprop/godkjenning av delegater 
Vedtak: 28 delegater fra seks grupper. Ni delegater er speiderrepresentanter, seks 
delegater er rovere og 13 delegater er ledere. Delegatene ble godkjent med de 
frammøtte, registrerte grupperepresentanter 

b) godkjenning av forretningsorden (vedlagt) 
Vedtak: Godkjent ved akklamasjon  

c) godkjenning av innkalling til kretsting 
Vedtak: Innkalling til kretstinget godkjent ved aklamasjon 

Sak 8/21 Terminliste 2022 
Forslag til terminliste for 2021 ble fremlagt av kretsstyret. Følgende hadde ordet: Thomas 
Lien, Espen Garder, Kai Ingebrigtsen, Elisabeth Paulsen, Johannes Botne, Kristin Øilo, 
Elisabeth Paulsen, Charlotte Garder, Anders Øilo Marcussen, Andreas Botne, Espen Garder, 
Kristin Øilo. 
Forslag til endringer på framlagt terminliste: 
Mars: 25.-27. mars Trening 2; 25.-27.mars Peff 1 
April: Trening 2 utgår – flyttes til mars 
Mai: 20.-22. mai Peff 2 
September: 23.-25. september Peff 3 
Vedtak: Kretsstyrets forslag til kretsens terminliste for 2022 vedtatt med ovenstående 
endringer. Vedtatt ved akklamasjon 

 

 



Sak 9/21 Budsjett 2022 
Forslag til budsjett for Vestfold krets 2022 ble lagt fram av Morten Botne. 
Følgende hadde ordet til saken: Charlotte Garder, Elisabeth Paulsen, Johannes 
Botne, Sven Erik Gunnerød, Kristin Øilo og Johannes Botne. 
Forslag fra Charlotte Garder, Tønsberg: Følge normal lønnsvekst. Kretssekretær gjør 
en vurdering på rett nivå. 
Forslag fra Sven Erik Gunnerød, Oseberg: Kretstinget ber kretsstyret vurdere 
kretssekretærs lønn i forhold til i tilsvarende frivillige organisasjoner. Kretsstyret gis 
anledning til å justere budsjettet tilsvarende en eventuell lønnsøkning. 
Vedtak: Forslaget fra Sven Erik Gunnerød vedtatt ved akklamasjon, forslaget fra 
Charlotte Garder falt. Kretsstyrets forslag til kretsens budsjett for 2022 vedtatt. 

 

Sak 10/21 Valg av ny revisor 
Vår revisor Reidar Sårheim døde nylig og vi må velge hans etterfølger. Kandidat er 
Håvard Karlsen, Hortenspeiding, regnskapsfører av yrke. Han har sagt seg villig. 
Vedtak: Håvard Karlsen valgt til ny revisor ved akklamasjon 

 

Sak 11/21 Innkommen sak 
Johannes Botne foreslår at tidligere vedtak om styresammensetning annuleres. Vestfold 
krets vil derfor følge NSF sentralt sine retningslinjer hva angår kretsstyrets sammensetning. 
Vedtak: Forslaget vedtatt ved akklamasjon 

 
 
Victor Tansø (sign)      Espen Garder (sign) 
 

Kristin Øilo (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(e) møteleder(e). 
 

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. 
 

 


