
 
 
 
 

 
 

Det innkalles til kretsting for 
Vestfold Krets av Norges speiderforbund 

Tirsdag 30. oktober 2007 kl. 18.30 på Solløkka leirsted, Sandefjord 
(se vedlagt veibeskrivelse) 

 
Gruppenes sender delegater i henhold til lovenes § 4-3-1. Innkalling sendes kun til gruppenes 
adresser, og vi anmoder om at denne innkalling kopieres og distribueres i hver gruppe. Vi kan 
også henvise til kretsens hjemmeside: www.scout.no/vestfold  

§ 2-3-2, andre ledd 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. 

 
Saksliste: 
 
Sak 8/07 Konstituering 

a) valg av møteleder 
b) valg av referent 
c) valg av tellekorps 
d) valg av to representanter til å undertegne protokollen 

 
Sak 9/07 Godkjenninger 

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

 
Sak 10/07 Småspeidersamling 
 Småspeidersamlingens arrangement har vært lagt over samme lest i mange år.  
            Det har vært ytret ønske om endringer fra kontaktutvalg som har blitt svært små. 
 Kretsstyret legger fram et innspill til saken, se vedlegg. 
  
Kretsstyrets forslag til vedtak 
Småspeidersamlingen gjennomføres i 2008 på Kristi Himmelfartsdag 1. mai. 
 
En gruppe/kontaktutvalg får ansvar for den praktiske gjennomføringen av  
småspeidersamlingen.  Det settes opp rulleringsplan for dette. 
 
Alle deltagende grupper stiller med en post hvor de også har ansvar for bemanning osv. 
 
Det nedsettes en arbeidsgruppe for å se på innhold/fremtid for denne samlingen, samt ajourføre 
retningslinjene.  Det arbeides for at dette kan bli et samarbeids-prosjekt med KFUK/KFUM. 
  

Kretsstyrets innstilling: 
 Kretsstyrets forslag til endring av rammer og innhold for småspeidersamling for Vestfold 
            krets vedtas: 



 
Sak 11/07 Terminliste 2008 

Forslag til terminliste legges fram av kretsstyret 
 
Kretsstyrets innstilling:  
Forslag til Terminliste for 2008 vedtas 

 
 
 
Sak 12/07 Budsjett 2008 
 Forslag til Budsjett for 2008 legges fram av kretsstyret 
  

Kretsstyrets innstilling: 
  Kretsstyrets forslag til budsjett for 2008 vedtas: 
 
Sak 13/07 Informasjon om kretsleir 2008 
Kretsleirkomiteen legger fram informasjon om kretsleiren sommeren 2008 
 
 
 
 
Tønsberg 15.10.2007 
Vel møtt! 
 
 
Med speiderhilsen 
Kurt Vidar Gundersen 
Kretsleder 
 

 
Slik finner du Solløkka leirsted 
- Ta av fra E-18 (Nattvalkrysset) 

- Følg "innfartsveien ned mot Sandefjord sentrum 

- Ta rett frem i første rundkjøring 

- Ta til venstre i neste rundkjøring 

- Følg veien (skiltet mot Stokke) gjennom øvre del av Sandefjord sentrum 

- Ta til venstre i krysset ved den store hvite kirken (Sandar Kirke) 

- Følg veien videre 

- Rett frem i to påfølgende rundkjøringer 

- Du får nå Gokstadhaugen på venstre hånd 

- Følg veien videre 

- Ca 300 meter etter plantasjen skal du ta av til høyre (det er skiltet til Natholmen og Solløkka) 

- Følg veien over jorden 

- På toppen av bakken etter jorden skal du til høyre (se etter skilt til Solløkka) 

- Følg veien ned til det store hovedhuset på plassen! 

 


