
  
 
 
 

 
 
 

Det innkalles til kretstingets årsmøte for 
Vestfold Krets av Norges speiderforbund 

 
Torsdag 3. mars 2011 kl. 18.30 på Gullstua på Eik 

(se vedlagt veibeskrivelse) 

 
 
Innkalling sendes kun til gruppenes adresser, og vi anmoder om at denne innkalling kopieres og 
distribueres i hver gruppe. Innkalling også på kretsens hjemmeside: www.scout.no/vestfold  
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 (33 31 02 44 eller vestfold@scout.no). Ledere som er aktive i dag og som ble 
godkjent her i Vestfold for 10 år siden blir tilskrevet, men flere grupper har ledere som ble godkjent i 

andre kretser.   
 

Mat og drikke- spleis; kr 30,- pr pers 
 
Saksliste: 
 

Sak 1/11  Konstituering 
a) valg av møteleder 
b) valg av referent 
c) valg av tellekorps 
d) valg av to representanter til å undertegne protokollen 

 

Sak 2/11 Godkjenninger 
a) opprop/godkjenning av delegater 
b) godkjenning av forretningsorden 
c) godkjenning av innkalling til kretsting 

http://www.scout.no/vestfold
mailto:vestfold@scout.no


 

 
 
Sak 3/11 Årsmelding 2010 
 
Kretsstyrets innstilling:  
Årsmelding for 2010 godkjennes 

Sak 4/11 Regnskap 2010 (Revisors beretning vil foreligge på kretstinget) 
 

a) Regnskapets underskudd 

Regnskapet for 2010 viser et underskudd på kr 23 102, budsjettert underskudd var kr 34 000. 
 
Kretsstyrets forslag: Underskuddet fra tas fra rekrutteringsfondet. 
 
Kretsstyrets innstilling:  
Kretsstyrets forslag vedtas. 
 

b) Godkjenning av regnskapet for Vestfold Krets av NSF for 2010 
 

Kretsstyrets innstilling:  
Regnskap for 2010 godkjennes 

 

Sak 05/11 Valg 
Kretsstyret har i dag følgende sammensetning: 
Kretsleder:        Kurt Vidar Gundersen - ikke på valg  
Visekretsleder: Tone Klufthaugen  
Styremedlem:   Johannes Botne  
Styremedlem:   Kai Ingebrigtsen  
Styremedlem:   Siri Frydenlund – ikke på valg 
Styremedlem:   Ida Furru 
Styremedlem:   Ola Strand – ikke på valg 
Varamedlem:    Oda Cecilie Flåten – ikke på valg 
Varamedlem:    Per-Ole Larsen –ikke på valg 

 
Benkeforslag på kandidater mottas på tinget. Særlig til valg b og c oppfordres gruppene til å 
komme med kandidater. Valgkomiteen arbeider og sakspapirene oppdateres på hjemmesiden. 
 
Det skal velges: 

a) Visekretsleder for 2 år 
Kandidat:       
 

b) Tre styremedlemmer for 2 år 
Kandidater:   
 

c) Revisor for 1 år 

Kandidat:    
 
d)  Valgkomite for 1 år   

Kandidater:                      
          

 
 
 
 
 
 



Sak 06/11 Langtidsplan for Vestfold krets av NSF 
   

Kretsstyret har laget en langtidsplan som skal være et arbeidsdokument for perioden 2010 til 
2016. Oppfølgingen av denne vil bli presentert og diskutert på tinget.  
 
Kretsstyrets forslag: Kretsstyret rapporterer om oppfølging og oppdateringer til årsmøtene i 
perioden planen er laget for godkjennes. 
 
Kretsstyrets innstilling:  
Kretsstyrets forslag til vedtak godkjennes. 

 

Informasjonssaker 
Tjenestetegn vil deles ut til ledere som har vært aktive i 10 år.    
Hedersbevisninger og takk 
Aktuelle arrangementer 
Jubileum – Tiurleik og Småspeidersamling – Peffsamlinger  
Kretsleir 2012 
 
 
 
Tønsberg 14. 02. 2011 
Med speiderhilsen 
 
 
 
 
Kurt Vidar Gundersen 
Kretsleder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Slik finner du ”Gullstua” – speiderhuset på Eik, øverst i Sildreveien. 

 

Fra Tønsberg,  

kjør mot Horten, ta av mot Eik ved gressbanen, følg Eikveien forbi Høgskolen og videre til 

Kongslysveien på venstre side. 

 

Fra Nord 

Finn Eikveien fra Robergrønning veien eller Prestegårdsveien (fv465) og kjør til du ser 

Kongslysveien og kanskje et lite skilt mot speiderhuset høyre. 

 

Kjør inn på Kongslysveien og følg denne til Sildreveien, ta til venstre og følg Sildreveien helt 

til den slutter og du ser en bomvei gå opp bak husrekka, bommen er åpen og du kan kjøre opp 

og parkere foran huset, hvis ikke må du parkere langs Sildreveien og gå resten.  


