
 
 
 
 

 
Det innkalles til kretsting for 

Vestfold Krets av Norges speiderforbund 
Mandag 31. oktober 2011 kl. 18.30 hos Horten MS. Storgata 18 i Horten sentrum 

(se vedlagt veibeskrivelse) 

 
Gruppene innkalles til kretsting i henhold til NSFs lovers § 2-3. Innkalling sendes kun til 

gruppenes adresser, og vi anmoder om at denne innkalling kopieres og distribueres i hver 
gruppe. Sakspapirene kan også lastes ned fra kretsens hjemmeside: www.scout.no/vestfold  

Vi gjør spesielt oppmerksom på § 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 7/11 Konstituering 

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

 
Sak 8/11 Godkjenninger 

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

 
Sak 9/11 Kretskonkurransen ”Tiurleiken” 2012 
Tre representanter fra kretsen skal oppnevnes til tiurleikkomité for 2012. 
Kretsstyrets forslag legges fram på kretstinget. 
Kretsstyrets innstilling: Foreslåtte personer oppnevnes.  
 
Sak 10/11 Terminliste 2012 
Kretsstyrets forslag til terminliste for 2012 legges fram av kretsstyret 
Kretsstyrets innstilling: Kretsstyrets forslag til terminliste for 2012 vedtas 
 

Sak 11/11 Budsjett 2012 
Forslag til budsjett for 2011 legges fram av kretsstyret.  
Kretsstyrets innstilling: Kretsstyrets forslag vedtas. 
 
Informasjonssaker 
 
Tønsberg 14.10.11 
Vel møtt! 
 
 
Med speiderhilsen 
Kurt Vidar Gundersen 
Kretsleder 

 

Mat- og 

drikkespleis 

kr 20,- pr 

person 
 

http://www.scout.no/vestfold


 

Slik finner du Horten MS 
 

Horten MS holder til i Storgata 18 i Horten sentrum.  
 
Fra Kopstadkrysset på E18 tar du rv 310 mot Horten og kjører den helt til sentrum. 
Når du kommer til et t-kryss i sentrum tar du til høyre og finner kirka på venstre hånd 
etter 150 meter.  
 
Fra Tønsberg kjører du rv 19 helt til rundkjøringa etter Borre kirke. Ta rett frem i 
rundkjøringa. Følg veien i 3,9 km og du får kirken på høyre hånd når du har kommet inn 
i sentrum.  
 
Det er mange p-plasser (gratis etter kl 18) i området vest for Storgata og kirken. Ta 
første til venstre etter Esso når du kommer sørfra. Parkering etter dyrebutikken. 
 
For kart: 

http://maps.google.no/maps?oe=utf-8&rls=org.mozilla:nb-NO:official&client=firefox-

a&um=1&ie=UTF-

8&q=horten+metodistkirke&fb=1&gl=no&hq=metodistkirke&hnear=0x4646b4af63be77f9:0x4c

be03d6a473e460,Horten&cid=0,0,8282106630044747054&ei=WOyXTqHELc-

Oswan7sCfAw&sa=X&oi=local_result&ct=image&ved=0CAUQ_BI 
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Vedlegg til sak 8b 

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 max 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 flertall, 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. 

 
 
 

 
 



Vedlegg til sak 10/11 
 

Forslag Terminliste Vestfold krets 2011* 
  Dato Kretsarrangement Dato Forbundsarrangement 

Januar  9. Styremøte     

  26. Gruppeledersamling     

Februar 13. Styremøte    

Mars  ? Peffkurs 22. Tenkedagen 

 6. Kretstingets årsmøte      

  12. Styremøte 16.-18. Toppledersamling 

April 16. Styremøte 23.-29. Speideraksjonen 

  ? Roverkro 23. St. Georgsdagen 

 19. Temakveld for ledere 20.-22. Roverløft 

 28.-29. Tiurleik - 

kretskonkurranse 

 

 

 29. Småspeidersamling   

 Mai 7.  Styremøte 

  Juni 4.  Styremøte  8.-10. NM i speiding 

Juli 30.06-7.07 Kretsleir     

August     24.-26. Lederløft 

September 7.-8. Styrehelg    

   14.-16. Speiderfestival 

 

Nasjonal rover 5-kamp 

Oktober  8. Styremøte  5.-7.  Speider- og roverforum 

  ? Peffkurs 13.-14.  JOTA/JOTI 

  30. Kretsting 26.-28.  Speiderting 

November 12. Styremøte  2.-4. Roverstevnet 

  ? Roverkro  19.-25. Fredslyset 

Desember 3. Styremøte     

  
Norges speiderforbund har flere arrangementer 

   

se www.speiding.no/arrangementer  

 
 
* Datoer for lederkurs og peffkurs diskuteres på møte med Region 6 den 27.10 og legges 
frem til kretstinget. For å kunne avholde peffkurs og roverkroer er vi også avhengig at 
gruppene stiller opp som arrangører. 
 
 
 
 


