
  
 
 
 

 
 
 

Protokoll fra kretstingets årsmøte for 
Vestfold Krets av Norges speiderforbund 

 
Onsdag 6. mars 2013 kl. 18.30 på speiderhuset i Holmestrand 

 

Kretsleder Ola Strand åpnet møtet. 
 

Saksliste: 
 

Sak 1/13  Konstituering 
a) valg av møteleder 
Per-Espen Todal, Hortenspeiding, valgt ved akklamasjon 
b) valg av referent 
Lene Loftesnes, kretssekretær, valgt ved akklamasjon 
c) valg av tellekorps 
Victoria Johnsen, Hortenspeiding, og Thomas Lien, Oseberg, valgt ved akklamasjon 
d) valg av to representanter til å undertegne protokollen 
Lene Bye Paulsen, Hortenspeiding, og Håvard Nilsson, Oseberg, valgt ved akklamasjon 

 

Sak 2/13 Godkjenninger 
a) opprop/godkjenning av delegater 
36 delegater fra 11 grupper godkjent ved akklamasjon 
7 delegater er speiderrepresentanter 
6 delegat er roverrepresentanter 
23 delegater er lederrepresentanter 
Tre speidergrupper (Tønsberg, Hortenspeiding og 6. Larvik) hadde for mange delegater i 
forhold til medlemstallet.  
Forslag fra kretsstyret: alle delegater får rett til å stemme. 
Forslaget vedtatt mot 0 stemmer. 
b) godkjenning av forretningsorden 
Forretningsordenen godkjent ved akklamasjon 
c) godkjenning av innkalling til kretsting 

 Innkalling godkjent mot 0 stemmer.  

 
Sak 3/13 Årsmelding 2012 
Kretstingets forslag til årsmelding ble presentert av Sven Erik Gunnerød.  
Følgende hadde ordet til saken: Kurt Vidar Gundersen. 
Det ble påpekt følgende feil som bes endret: Kurt er varamedlem i BUR, ikke medlem. Det var 
1. Sandefjord som hadde jubileum, ikke Sandefjord, medlemstallet er noe ulikt forbundets 
offisielle liste, Kjell Fredriksen var i Tiurleikkomiteen, ikke Per-Espen Todal, dessuten bør man 
være konsekvent i skrivemåten av KFUK/KFUM-speiderne.  
. 
Kretsstyrets innstilling: Årsmelding for 2012 godkjennes 
Vedtak: Årsmelding for 2011 godkjennes med nevnte endringer. 



 

Sak 4/13 Regnskap 2013 
Kretsstyrets forslag til regnskap for 2012 ble presentert av Ola Strand.  
 

a) Regnskapets overskudd 
Regnskapet viser et overskudd på kr 54.441,-. Dette skyldes hovedsakelig overskudd fra 
kretsleiren samt et høyere tilskudd fra BUR enn budsjettert. Kretskontingenten var lavere enn 
budsjettert.  
 
Kretsstyrets innstilling: 8.203,- som er utgifter til informasjon (oppstartsannonse) tas fra 
rekrutteringsfondet. Overskuddet, kr 54.441,- legges til egenkapitalen. 
Vedtak: Kretsstyrets innstilling vedtatt mot 0 stemmer. 
 

b) Godkjenning av regnskapet for Vestfold Krets av NSF for 2011 
Kretsstyrets innstilling:  
Regnskap for 2012 godkjennes 
 
Følgende hadde ordet til saken: 
Kurt Vidar Gundersen, Kristin Øilo, Kathrine Myhre Nordby. 
 
Følgende henstilling kom opp:  

 Ledertrening under pkt 5.1 flyttes til punkt 4.4 

 Det lages underposter på punkt 2.4 i balansen om hvilke midler og når de tilfaller 
kretsen. 

 
Vedtak: Ledertrening under pkt 5.1 flyttes til pkt 4.4 og det lages underposter under pkt 2.4 i 
balansen om hvor midlene kommer fra og når de evt tilfaller kretsen. Med disse endringene er 
regnskapet godkjent. 
 

 

Sak 05/12 Valg 
Kretsstyret har i dag følgende sammensetning: 
Kretsleder:        Ola Strand - ikke på valg 
Visekretsleder: Tone Klufthaugen  
Styremedlem:   Vilde Sjømæling Snekkestad  
Styremedlem:   Kai Ingebrigtsen  
Styremedlem:   Per-Ole Larsen – ikke på valg 
Styremedlem:   Oda Cecilie Flåten – ikke på valg 
Styremedlem:   Sven Erik Gunnerød 
Varamedlem:    Johannes Botne – ikke på valg 
Varamedlem:    Jonas Fredriksen 

 
Det skal velges: 
 

a) Visekretsleder for to år 
Kandidat:  Tone Klufthaugen, 1. Nøtterøy, valgt ved akklamasjon 
 

b) Tre styremedlemmer for 2 år 
Det ble skriftlig votering over fire kandidater:  
Kandidater:  Sven Erik Gunnerød, Oseberg – 26 stemmer 
  Jonas Fredriksen, Tjøme – 30 stemmer 
  Vilde Sjømæling Snekkestad, Husøy sjø – 32 stemmer 
  Fredrik Strupe, Hortenspeiding – 20 stemmer 
   

Sven Erik Gunnerød, Jonas Fredriksen og Vilde Sjømæling Snekkestad er 
dermed valgt som styremedlemmer for to år.  

   



 
c) Ett varamedlem for 2 år 

Det ble skriftlig votering over to kandidater: 
Kandidater:  Tuva Lund Johansen, Hortenspeiding, - 24 stemmer 
  Fredrik Strupe, Hortenspeiding, - 11 stemmer 
   
  Tuva Lund Johansen er dermed valgt som varamedlem for to år. 

 
d) Revisor for 1 år 

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

Kandidater:  Kai Ingebrigtsen, Fevang og Kurt Vidar Gundersen valgt ved akklamasjon. 
 

 
Sak 6/13 Småspeidersamlingkomitè 
Kretsstyrets forslag:  Det dannes en småspeidersamlingkomitè som får ansvar for å arrangere 

småspeidersamlinga på lik linje med Tiurleikkomiteen. 
Vedtak: forlaget vedtatt mot 0 stemmer. 
 
 
 

Hederstegn:  
Tone Klufthaugen mottok tjenestegn for 10 år som leder 
Tone Klufthaugen, 1. Nøtterøy, mottok NSFs hederstegn 
Tor Ivar Kolpus mottok NSFs æreskniv. 
 

Informasjonssaker: 

 Kai informerte om peffkurs hvor 30 personer er påmeldt 

 Kathrine informerte om lederløft som skal arrangeres på Hudøy 

 Jørgen informerte om Tiurleiken som arrangeres siste helga i april på Fjellvang i Stokke. 

 Alle grupper oppfordres til å sende inn regnskaper til kretsen så snart de er godkjente 

 Nye ledere må huske å levere politiattest. Nye gruppeledere leverer til kretsleder. 

 Charlotte informerte om at Tønsbergsspeiderne skal overnatte ved Holmenkollen helga 
15.-17. mars under world cup, og inviterer andre grupper til å være med. 

 Prosessen med ansettelse er i gang 

 Karl Erik Onstad fra speiderstyret informerte om speidereiendommer og Speider-Sport. 
 Fredrik Strupe og Mats Setså meldte seg til å arrangere årets 

småspeidersamling. Flott gjort av roverne 

 
 
Holmestrand 6.mars 2013. 

 
 
Lene Bye Paulsen (sign.)   Håvard Nilsson (sign.)  
Hortenspeiding    Oseberg 
 
 
   

Lene Loftesnes (sign) 
   Referent 
 


