
  
 
 
 

 
 
 

Det innkalles til kretstingets årsmøte for 
Vestfold Krets av Norges speiderforbund 

 
torsdag 26. februar 2009 kl. 18.30 på speiderhuset på Torød, Furubo 

(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.  
 

    Kaffespleis 20 kr pr pers 
Saksliste: 
 
Sak 1/09  Konstituering 

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

 
Sak 2/09 Godkjenninger 

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

 
Sak 3/09 Årsmelding 2008 

Kretsstyrets  innstilling:  
Årsmelding for 2008 godkjennes 



 
 
Sak 4/09 Regnskap 2008 (Revisors beretning vil foreligge på kretstinget) 
 

a) Godkjenning av regnskapet for Vestfold Krets av NSF for 2008 
 

Kretsstyrets innstilling:  
Regnskap for 2008 godkjennes 
 
Sak 5/09 Midler fra nedlagte 1. Åsgårdstrand speidergruppe. 
 
1. Åsgårdstrands kapital kr 114 736,16 ble overført kretsens konto da arbeidet med salg av 
speiderhuset og nedlegging av gruppa var endelig avviklet.  
 
Kretsstyrets forslag til vedtak:  

Midlene fra 1. Åsgårdstrand speidergruppe står bundet i 5 år. I denne perioden skal 
midlene kun kunne benyttes til gjenoppstart av 1. Åsgårdstrand speidergruppe eller 
oppstart av annen NSF speidergruppe i samme område.   

 
Kretsstyrets innstilling:  

Kretsstyrets forslag vedtas 
  
Sak 6/09 Valg 

Kretsstyret har i dag følgende sammensetning: 
Kretsleder:        Kurt Vidar Gundersen – ikke på valg    
Visekretsleder: Kathrine Myhre Nordby  
Styremedlem:  Tone Klufthaugen – ikke på valg 
Styremedlem:   Elisabeth S. Paulsen – ikke på valg 
Styremedlem:   Anna Gjertsen  
Styremedlem:   Lise Borgland  
Styremedlem:   Johannes Botne 
Varamedlem:    Pål Røsand (ber seg fritatt fra andre år av valgperioden) 
Varamedlem:    Lars Erik menes Ulvund – 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:  Johannes Botne, Fevang 
          Leif Tore Markman, Solløkka MS 
 

c) Ett varamedlem for 1 år 
Kandidater:  Siri Frydenlund, Fevang 
 

d)  Revisor for 1 år 
Kandidat:   Reidar Sårheim 

 
e)  Valgkomite for 1 år 

Kandidater:  Kathrine Myhre Nordby, Eik 
         Lars N. Hjertås, Tjøme 

 
 



Sak 7/09 Forslag om felles kretsleir med KFUK/KFUM 2012 
 
Vi har nå lagt bak oss ett år med felles kretsleir med KFUK/KFUM. Tilbakemeldingene er i 
hovedsak positive.  Kretsstyret er enige om at det beste er å samle kreftene slik at vi kan lage 
best mulig leir. Det har vært samtaler om dette med KFUK/KFUM, som er positive til å ha felles 
kretsleir også neste gang. 
 
Hvis vi skal følge syklusen til NSF, så skal vi ha kretsleir i 2011, mens KFUK/KFUM skal ha 
kretsleir i 2012. Vi valgte å utsette kretsleiren fra 2007 til 2008 av flere grunner, bl.a. at mange 
grupper hadde andre planer i dette jubileumsåret.   
 
I 2011 skal det arrangeres Jamboree i Sverige.  Vi må forvente at en del grupper og ledere vil 
delta her, enten på jamboreen eller på andre leire i forbindelse med denne.  Det er også 100 år 
siden Norsk Speidergutt Forbund ble stiftet.  Det vil sikkert også bli spesielle arrangementer i 
denne sammenheng. 
 
Kretsstyret mener at det med denne bakgrunn vil være naturlig å velge 2012 for neste kretsleir, 
4 år etter forrige kretsleir. 
 
Kretsstyrets forslag til vedtak:  
 Vestfold krets av NSF ønsker å arrangere kretsleir i 2012 sammen 
 med Vestfold krets av KFUK/KFUM. 
 
Kretsstyrets innstilling. 

Kretsstyrets forslag vedtas.  
 
 
Informasjonssaker 
Tjenestetegn vil deles ut til ledere som har vært aktive i 10 år.    
Aktuelle arrangementer  
Landsleir 2009 
 
 
 
Tønsberg 09. 02. 2009 
Med speiderhilsen 
 
 
 
Kurt Vidar Gundersen 
Kretsleder 
 
 
 
 
 

 Slik finner du Furubo på Torød 
 

Kjør gjennom Tønsberg. 

Følg veien som er skiltet mot Nøtterøy/ Tjøme 

Hold venstre fil etter at du har passert rundkjøringen etter Kanalbrua. 

Ta til venstre i Y krysset. Følg Smidsrødveien. 

Følg Smidsrødveien ca 8 km sørover. 

Ta til høyre mot Torød. 

Ta til høyre ved kirken og kjør opp på skolegården. Parker der. 

Gå opp bakken innerst til høyre i skolegården, hytta ligger på toppen av bakken. 


