
 

Det kalles inn til kretsting for 

Vestfold krets av Norges speiderforbund 

Torsdag 31. oktober kl 18:30 på Allaktivitetshuset, Kirkeveien på Husøy 

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: www.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. 

Gruppene oppfordres til å undersøke om det er ledere som skal ha 10 års tjenestetegn. Gi beskjed til 

kretskontoret (kontor@vestfoldspeiderne.no)   

Av miljømessige hensyn vil det ikke bli kopiert opp ekstra saksdokumenter, men det vil bli vist på skjerm.  

Mat- og drikkespleis; kr 30,- pr pers 

Saksliste: 

Sak 7/13  Konstituering   
a) valg av møteleder 

Kretsstyrets innstilling: Håvar Mjøs Nilsson, 

Oseberg velges til møteleder. 

b) valg av referent 

Kretsstyrets innstilling: Kristin Øilo, Husøy Sjø velges til referent 

c) valg av tellekorps 

Kretsstyrets innstilling: 

d) valg av to representanter til å undertegne protokollen 

Kretsstyrets innstilling: 

 
Sak 8/13 Godkjenninger 

a) opprop/godkjenning av delegater 

Kretsstyrets innstilling: Delegater godkjennes med de frammøtte, registrerte 

grupperepresentanter 

b) godkjenning av forretningsorden 

Kretsstyrets innstilling: Forretningsorden godkjennes 

http://www.vestfoldspeiderne.no/
mailto:kontor@vestfoldspeiderne.no


c) godkjenning av innkalling til kretsting 

Kretsstyrets innstilling: Innkalling til kretstinget godkjennes 

Sak 9/13 Terminliste 2014 
Forslag til terminliste for 2014 ligger vedlagt. I tillegg til de oppsatte arrangement skal det inn 
ledertreningsarrangement. Datoer til disse foreligger til kretstinget. 
Kretsstyrets innstilling: Terminliste for 2014 godkjennes. 

 

Sak 10/13 Budsjett 2014 
Forslag til budsjett for Vestfold krets 2014 ligger vedlagt. Kretsstyret har kuttet i alle 

mulige utgiftsposter og samtidig vært varsomme med å legge inn inntekter utover de 

sikre. Det budsjetteres dermed med et underskudd på kr 23.750. 

Kretsstyrets innstilling: Budsjett for 2014 vedtas med et underskudd på kr 23.750. 

Underskuddet dekkes av egenkapitalen. 

Sak 11/13 Signaturrettigheter Vestfold krets av NSF 
Per i dag har ikke kretsen vedtatt signaturrettigheter. Det medfører at alle i kretsstyret 

må signere hver gang et offisielt papir skal sendes inn, f.eks ved endring av 

bankdisposisjoner. Dette er svært tungvint og har blant annet medført av vi ennå ikke 

har fått overført full tilgang til bankkonto til ny kretssekretær. Kretsstyret ønsker derfor 

at dette kan gjøres smidigere ved å endre signaturrettighetene slik at Kretsleder + ett 

kretsstyremedlem har signaturrettigheter for kretsen. Dette krever vedtak på 

kretstinget og skal meldes Brønnøysundregistrene. 

Kretsstyrets innstilling: Kretsleder sammen med et kretsstyremedlem har 

signaturrettigheter for Vestfold krets av Norges speiderforbund. 

Sak 12/13 Valg av småspeiderkomite 
På kretstingets årsmøte ble det vedtatt å sette ned en småspeiderkomite som skal ha 

ansvaret for Småspeidersamlingen. 

Kretsstyrets innstilling: Navn kommer på kretstinget.  

Sak 13/13 Valg av Tiurleikkomite 
I statuttene for Tiurleikkomiteen står det at medlemmer i komiteen skal skiftes ut hvert 

år, dog slik at det er kontinuitet i komiteen. 

Kretsstyrets innstilling: Jørgen Bohlin Andersen, 6. Larvik; Tuva Lund Johansen, 

Hortenspeiding; Jonas Fredriksen, 1. Tjøme; Per-Ole Larsen, 1. Nøtterøy velges som 

Vestfold krets av NSFs representanter i Tiurleikkomiteen. 

 

Orienteringssaker: 

 Roverarbeidet i Vestfold 

 Landsleir i Vestfold i 2017? 

 

 


