
  
 
 
 

 
 
 

Protokoll fra kretstingets årsmøte for 
Vestfold Krets av Norges speiderforbund 

 
Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang 

 

Kretsleder Kurt Vidar Gundersen ønsket velkommen. 
 

 
Saksliste: 
 

Sak 1/12  Konstituering 
a) valg av møteleder 
Bjørn Arne Olsen, Larvik MS, valgt ved akklamasjon 
b) valg av referent 
Lene Loftesnes, kretssekretær, valgt ved akklamasjon 
c) valg av tellekorps 
Kenneth Skarpaas, Eik, og Sven Erik Gunnerød, Oseberg, valgt ved akklamasjon 
d) valg av to representanter til å undertegne protokollen 
Edvard Heierdal, Husøy sjø, og Astrid Fodnæss, 1. Høyjord, valgt ved akklamasjon 

 

Sak 2/12 Godkjenninger 
a) opprop/godkjenning av delegater 

33 delegater fra 10 grupper godkjent ved akklamasjon 
12 delegater er speiderrepresentanter 
1 delegat er roverrepresentant 
b) godkjenning av forretningsorden 

Forretningsordenen godkjent ved akklamasjon 
c) godkjenning av innkalling til kretsting 
Det var en feil i innkallinga jmf sak 05/12. Det skal velges tre delegater til speidertinget, 
ikke to som det står. Dette var informert om på forhånd.  
Innkalling til kretsting godkjent ved akklamasjon. 

 
 
Sak 3/12 Årsmelding 2010 
Kretstingets forslag til årsmelding ble presentert av Per-Ole Larsen. Det ble påpekt noen 
skrivefeil (årstall), disse rettes opp. 
Følgende hadde ordet til saken:  
Bjørn Arne Olsen: ber om at det føyes til at Larvik MS feiret 85 år i oktober. Kretsleder var 
invitert men kunne dessverre ikke komme. 
Kurt Vidar Gundersen: ønske om at årsmeldinga bør omtale gruppenes deltakelse på leire. 
 
Kretsstyrets innstilling: Årsmelding for 2011 godkjennes 
Vedtak: Årsmelding for 2011 godkjennes med nevnte endringer. 
 



Sak 4/11 Regnskap 2011 
Kretsstyrets forslag til regnskap for 2011 ble presentert av Ola Strand. Revisors beretning ble 
lagt fram. 
 

a) Regnskapets underskudd 
Regnskapet viser et underskudd på kr 48.216,- mot budsjettert -28.000,-.  
 
Kretsstyrets innstilling: 7.803,- som er utgifter til informasjon (oppstartsannonse) tas fra 
rekrutteringsfondet. Resten av underskuddet, kr 40.413,- tas fra egenkapitalen. 
 
Følgende hadde ordet til saken: 
Kenneth Skarpaas: Ønsket forklaring på om de 40.413,- som evt skal tas fra egenkapitalen 
kommer som minus på det som i dag står på egenkapital.  
Kurt Vidar Gundersen: Forklarer at disse pengene allerede er borte, så det blir ikke snakk om at 
summen reduseres ytterligere.  
Kenneth Skarpaas: Det har vært underskudd noen år nå, så kretsen må være obs på dette i det 
videre budsjettarbeidet. Vi tåler ikke mange år med såpass stort underskudd. 
Ola Strand: Selv om ikke kretsleiren står i budsjettet så pleier denne å gå med relativt stort 
overskudd. 
Astrid Fodnæss: Foreslår at kretsen bør se oss om etter en sponsor. 
 
Vedtak: Kretsstyrets forslag om disponering av underskuddet vedtas mot 0 stemmer. 
 

b) Godkjenning av regnskapet for Vestfold Krets av NSF for 2011 
 

Kretsstyrets innstilling:  
Regnskap for 2011 godkjennes 
 
Vedtak: Forslaget vedtatt mot 0 stemmer. 
 

Sak 05/12 Valg 
Kretsstyret har i dag følgende sammensetning: 
Kretsleder:        Kurt Vidar Gundersen  
Visekretsleder: Ola Strand – ikke på valg  
Styremedlem:   Vilde Sjømæling Snekkestad – ikke på valg  
Styremedlem:   Kai Ingebrigtsen – ikke på valg 
Styremedlem:   Siri Frydenlund  
Styremedlem:   Oda Cecilie Flåten  
Styremedlem:   Helene Berge – ikke på valg 
Varamedlem:    Sigurd Eilerås – ikke på valg 
Varamedlem:    Per-Ole Larsen  

 
Forslag: Helene Berge fra Hortenspeiding har bedt om fritak fra vervet som styremedlem 
grunnet studier. Det foreslås at dette innvilges. 
Vedtak: forslaget vedtatt mot 0 stemmer. 
 
Det skal velges: 

a) Kretsleder for 2 år 
Kandidat:  Ola Strand, Husøy sjø , valgt ved akklamasjon. 
 
Dette førte til at det må velges ny visekretsleder for ett år (vakansevalg): 
Kandidat:  Tone Klufthaugen, 1. Nøtterøy, valgt ved akklamasjon. 
 

b) To styremedlemmer for 2 år 
Kandidater:   Oda Cecilie Flåten, Oseberg, valgt ved akklamasjon 
  Per-Ole Larsen, 1. Nøtterøy, valgt ved akklamasjon 
         



    Vakansevalg for Helene Berge, styremedlem for 1 år 

Kandidat:  Sven Erik Gunnerød, Oseberg, valgt ved akklamasjon 
 

c) Ett varamedlem for 2 år 
Kandidater:  Johannes Botne, Fevang, valgt ved akklamasjon 

 
d) Revisor for 1 år 

Kandidat:     Reidar Sårheim, valgt ved akklamasjon 
 
e)  Valgkomite for 1 år   

Kandidater:   Kurt Vidar Gundersen, Hortenspeiding, valgt ved akklamasjon  
  Siri Frydenlund, Fevang, valgt ved akklamasjon 
 
 

f) 2 delegater til Speidertinget med vara 
Kandidater:    Kurt Vidar Gundersen, Hortenspeiding, Vilde Sjømæling Snekkestad, Husøy sjø 

og Tone Klufthaugen, 1. Nøtterøy, valgt ved akklamasjon. 
Thomas Lien, Oseberg, Johannes Botne, Fevang, og Per-Ole Larsen, 1. 
Nøtterøy, valgt til vara ved akklamasjon 

 
g) 2 delegater til roverforum (mellom 16 og 20, en gutt og en jente (helst)) 

med vara.  
Kandidater:  Vilde Sjømæling Snekkestad, Husøy sjø og Even Ødegård, 1. Sandefjord, valgt 

ved akklamasjon. 
 Johannes Botne, Fevang, valgt til vara ved akklamasjon. 
 
 Årsmøtet klarte ikke å finne en kvinnelig vara 
 Forslag fra Kurt Vidar Gundersen: Årsmøtet gir kretsstyret mandat til å finne den 

kvinnelige varaen. 
 Vedtak: forslaget godkjent mot 0 stemmer. 

 
h) 2 delegater til speiderforum (mellom 13 og 16, en gutt og en jente 

(helst)) med vara.  
Kandidater:   Hanna Davidsen, 1. Nøtterøy, Filip Kopperud, Fevang, Markus Fagerholt, Fevang 

og Morten Botne, Fevang. 
  
 Hanna Davidsen, 1. Nøtterøy, valgt ved akklamasjon. Det ble votert blant de tre 

guttene om representant og vararepresentanter. 
  
 Følgende hadde ordet til saken: Kurt Vidar Gundersen og Ola Strand. 
 
 Voteringa endte slik: 
 Filip Kopperud ble kretsens delegat til speiderforum (16 stemmer) 
 Morten Botne ble vara for Filip (12 stemmer) 
 Markus ble vara for Hanna (fire stemmer) 

 

 
 
 



Informasjonssaker 
 
Det ble informert om Tiurleik/småspeidersamling, peffhaik, RBG-kurs og kretsleir.  
Gruppene ble oppfordret til å sende inn regnskap og årsmeldinger til kretsen. 
 
Sven Erik Gunnerød fra Oseberg ble tildelt 10-års hederstegn. 
 
Siri Frydenlund ble tildelt blomster for innsatsen i kretsstyret. Kurt overrakte kretsstyret en 
blomst for godt samarbeid gjennom mange år. Vertskapet (Fevang) fikk også blomster.  
 
Ola takket Kurt for strålende innsats i kretsstyret og overrakte en håndholdt vind- og 
temperaturmåler. 
 
 
 
 
Fevang 6.mars 2012. 
 
 
 
Edvard Heyerdahl (sign.)   Astrid Fodnæss (sign.)  
Husøy sjø     1. Høyjord 
 
 
   
 
   Lene Loftesnes (sign) 
   Referent 
 
 

 
 


