
 

Protokoll fra kretsting for 

Vestfold krets av Norges speiderforbund 

Mandag 26. oktober 2015 hos Larvik MS, Haralds gate 4, Larvik 

 

Saksliste: 

 

Sak 7/15  Konstituering   
a) valg av møteleder 

Vedtak: Henning Marcussen og Karl Fredrik 

Honningsvåg fra Husøy Sjø ble valgt til møteledere ved akklamasjon 

b) valg av referent 

Vedtak: Kretssekretær, Ole Harald Flåten, Oseberg speidergruppe, ble ved 

akklamasjon valgt til referent. 

c) valg av tellekorps 

Vedtak: Erik Pedersen, Larvik MS, og Espen Garder, Tønsberg speidergruppe, ble 

ved akklamasjon valgt til tellekorps. 

d) valg av to representanter til å undertegne protokollen 

Vedtak: Thomas Lien, Oseberg speidergruppe, og Per Espen Todal, Hortenspeiding, 

ble ved akklamasjon valgt til å undertegne protokollen 

 

 
Sak 8/15 Godkjenninger 

a) opprop/godkjenning av delegater 

Vedtak: 42 delegater fra 10 grupper godkjent. 9 representanter er 

speiderrepresentanter, 9 representanter er roverrepresentanter og 24 representanter 

er ledere. Kretsstyret er satt med de fremmøtte delegater. 

b) godkjenning av forretningsorden 

Vedtak: Forretningsorden enstemmig vedtatt. 

c) godkjenning av innkalling til kretsting 

Vedtak: Innkalling til kretstinget enstemmig godkjent. 

 

Sak 9/15 Terminliste 2016 
Følgende hadde ordet etter at kretsstyrets forslag til terminliste ble fremlagt av Bjørn Arne 
Olsen: Therese Nilsen, Astrid Fodnæs, Henning Marcussen, Erik Pedersen, Kurt Vidar 



Gundersen, Espen Garder, Kai Johansen, Henning Marcussen, Kai Ingebriktsen, Therese 
Nilsen, Alf-Arne Kristoffersen og Kurt Vidar Gundersen. 
 
Endringsforslag: 

 Kretstingets årsmøte endres til 1. mars – enstemmig vedtatt. 

 Flokkledersamling 14. mars på Fevang – enstemmig vedtatt 

 Peff 1 arrangeres 13.-14. februar – enstemmig vedtatt 

 Peff 2 arrangeres under kretsleiren – enstemmig vedtatt 

 Peff 3 arrangeres 15.-17. april – enstemmig vedtatt 

 Kretsleir arrangeres uke 31 lørdag-lørdag – enstemmig vedtatt 

 Trening 2 arrangeres i februar/mars, dato kommer – enstemmig vedtatt 

 
 

Vedtak: Kretsens terminliste for 2016 enstemmig vedtatt med de endringer som angitt. 
 

Sak 10/15 Budsjett 2016 
Forslag til budsjett for Vestfold krets 2016 ble fremlagt av Kurt Vidar Gundersen. 

Følgende hadde ordet: Maren Paulsen, Kurt Vidar Gundersen, Thomas Lien, Sven 

Erik Gunnerød, Kurt Vidar Gundersen, Henning Marcussen og Ola Strand. 

Endringsforslag: 

 Det settes av kr 10.000 til peffkurs. Egenandel kr 250. Konto 4533 – 

enstemmig vedtatt. 

. 

Vedtak: Kretsens budsjett for 2016 enstemmig vedtatt med de endringer som angitt. 

 

Sak 11/15 Antall medlemmer i kretsstyret 
I forbindelse med gjeninnføring av ombudstruktur ser kretsstyret det som naturlig at 

antall medlemmer i kretsstyret reduseres. Dette foreslås gjort trinnvis gjennom to år 

slik at kravet om kontinuitet opprettholdes. Kretsstyret vil etter reduksjonen bestå av: 

kretsleder, visekretsleder, 3 styremedlemmer (mot 5 i dag) og 1 varamedlem (mot 2 i 

dag). 

Saken ble lagt frem av Alf-Arne Kristoffersen. Følgende hadde ordet: Per-Ole Larsen, 

Thomas Lien, Kurt Vidar Gundersen, Espen garder, Therese Nilsen og Alf-Arne 

Kristoffersen. 

Vedtak: Antall medlemmer i kretsstyret reduseres til fem pluss en: kretsleder, 

visekretsleder, tre styremedlemmer og ett varamedlem. Reduksjonen gjennomføres i 

løpet av to år. Vedtatt mot en stemme. 

 

Sak 12/15 Øremerkede midler 
I NSFs retningslinjer står det at midler fra nedlagte grupper skal beholdes i fem år i 

tilfelle en ny gruppe startes på stedet. Etter den tid tilfaller beløpet kretsen. Vestfold 

krets har i dag kr 104.580,04 fra ikke-aktive grupper. Alle midlene kommer fra grupper 



som ble lagt ned for mer enn fem år siden. Kretsstyret ønsker derfor at disse pengene 

overføres egenkapitalen. 

I tillegg har kretsen for mange år siden satt av penger til et rekrutteringsfond. Disse 

midlene har stort sett stått urørt siden da og kun vært benyttet til felles avisannonse 

for oppstart. I dag står det kr 43.844,88 på denne kontoen. 

Saken ble lagt frem av Kurt Vidar Gundersen. Følgende hadde ordet: Ola Strand, Erik 

Pedersen og Kurt Vidar Gundersen. 

Vedtak: Midler avsatt fra ikke-aktive grupper, kr 104.580,04 og Rekrutteringsfond, kr 

43.844,88 overføres kretsens egenkapital. Vedtatt med overveldende flertall. 

 

Sak 13/15 Frekvens på kretsleir 
Kretsstyret foreslår at vi går tilbake til «vanlig leirsyklus» med kretsleir midt mellom 

landsleiren.  Hvis Speiderstyret velger å gå ut av vanlig 4 års syklus for landsleir tas saken 

opp til behandling på nytt kretsting. 

Saken ble fremlagt av Jonas Fredriksen. Følgende hadde ordet: Ola Strand, Kurt Vidar 

Gundersen, Ola Strand og Per Espen Todal. 

Vedtak: Vestfold krets arrangerer kretsleir midt mellom landsleirene. Hvis 

Speiderstyret velger å gå ut av vanlig fireårs-syklus for landsleiren tas saken opp til 

behandling på nytt kretsting. Vedtatt med overveldende flertall. 

 

Larvik 26. oktober 2015 

 

Thomas Lien              Per Espen Todal 

(sign)       (sign) 

Ole Harald Flåten 

(referent) 


