
Vestfold krets av Norges speiderforbund 

Referat fra kretsstyremøte mandag 12. mars 2012 
 

Tid og sted: Klokken 19.00 på kretskontoret 

 

Innkalt: Ola Strand, Kai Ingebrigtsen, Tone Klufthagen, Oda Cecilie Flåten, Vilde 

Sjømæling Snekkestad, Svein Erik Gunnerød, Per-Ole Larsen, Johannnes Botne og Sigurd 

Eilerås. 

Kretssekretær Lene Loftesnes 

 

Forfall: Oda Cecilie Flåten, Svein Erik Gunnerød, Johannes Botne, Sigurd Eilerås, Vilde 

Sjømæling Snekkestad, Kai Ingebrigtsen 

 

Med kun tre representanter var ikke styret beslutningsdyktig og noen saker måtte utsettes til 

neste møte. 

 

 

Sak 25/12 Godkjenning av referat fra møtet 13. februar 2012 

Vedtak: Da ingen har kommet med kommentarer innen en uke er referatet godkjent. 

 

Sak 26/12 Valg av 1. og 2. varamedlem 

Saken utsettes. 

 

Sak 27/12 Oppsummering av kretsting 6. mars 

 Roverforum – kretsstyret skal finne en kvinnelig vara 

 Budsjettet/regnskap: vi må være strenge i forhold til budsjettet. Vi må spare der vi 

kan. Eks 5000,- avsatt til NM, det er dette som fordeles på antall patruljer, ikke mer. 

Kretsleir er i utgangspunktet ikke med i budsjettet fordi oppgjøret ofte har kommet 

året etter (2013), men vi må muligens be kretsleirkomiteen om å få resultatet klart før 

nyttår. 

 Forslag om å finne en sponsor: Vi bør huske på å få Vestfoldspeidinga mer fram i 
media. Mulig lettere å få  inntekter til prosjekter enn til drift av kretsen. 

Speiderfestivalen, Tiurleiken med mer. 

Vedtak  Vi sender ut mail til roverne om at det trengs en vara til roverforum. Budsjettet følges 

nøye. Lene ser på mulighetene til å få inn penger fra diverse fond/legater med mer til 

prosjekter i regi av kretsen. 

 

 

Sak 28/12 Tiurleik/småspeidersamling 

Tiurleikkomiteen er i gang. Jarlsberg St.Georgs gilde er arrangør av småspeidersamlinga og 

har startet arbeidet. Invitasjon til småspeiderdagen og Tiurleiken skal ut på mail og på 

hjemmesider 16. mars.  

Det skal avholdes møte i Tiurleikkomiteen 27. mars kl 19 på kretskontoret. Ønskelig at 

kretsleder eller en fra kretsstyret møter.  

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. Tone eller Per-Ole skal forsøke å dra på møtet.

  

Sak 29/12 Ledertrening og temakveld for ledere 

Når det gjelder ledertrening avventer vi info fra Mimes brønn. 

Temakveld for ledere er torsdag 19. april. Tone har ferdig opplegg fra tidligere. Avholdes på 

Torød.  



 

Vedtak: Ola hører med Kurt om Mimes brønn. Lene sender ut invitasjon 23. mars og purrer 

13. april. Hjemmeside og facebook. Frist for påmelding 16.04. 

 

Sak 30/12 På Terminlista 

16. – 18. mars Toppledersamling i Bodø. –Ola drar. 

16. april  Kretsstyremøte 

19. april Temakveld for ledere –se tidligere sak 

20 – 22. april Roverløft –invitasjon kommet fra forbundet 

27 – 29. april Tiurleik –se tidligere sak 

28. april Småspeidersamling –se tidligere sak 

 

Vedtak: 

 

Sak 31/12 Post  

 Mail fra forbundet (vedlagt innkallingen) om at de ønsker å endre Speider-Sport AL 
fra et andelslag til et aksjeselskap eid av forbundet. Vi må melde fra om vi ønsker å 

løse inn vår andel. 

Kretsstyret hadde kommentarer til saken og Ola forhører seg på toppledersamlinga.  

Vedtak: Kretsstyret er ikke beslutningsdyktige, men hvis alternativene er at man løser 

inn andelen eller så er den tapt så er det ingen grunn til ikke å løse den inn. Ola 

forhører seg om saken på toppledersamlinga. 

 

Sak 32/12 Eventuelt 

 RBG – Kurt er gruppeleder og ønsker å se på om det er riktig. RBG er egen gruppe og 

de bør selv se på hva de vil framover. Kretsstyret syns det er bra om de fortsetter, men 

det er gruppa selv som må ta en beslutning på et gruppeting.  

Vedtak: Ola prater med Kurt om saken, og det blir egen sak på neste kretsstyremøte. 

 Våle har ingen betalende medlemmer, skal den legges ned?  
Vedtak: Lene finner ut av hvem sist betalende medlem er, sist avgitte regnskap, 

eiendeler etc. Det blir egen sak på neste kretsstyremøte. 

 

 


