
Vestfold krets av Norges speiderforbund 

Referat fra kretsstyremøte mandag 16. april 2012 
 

Tid og sted: Klokken 19.00 på kretskontoret 

 

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

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

Eilerås. 

Kretssekretær Lene Loftesnes 

 

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

Sjømæling Snekkestad, Lene Loftesnes 

 

 

Sak 33/12 Godkjenning av referat fra møtet 12. mars 2012 

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

 

Sak 34/12 Valg av 1. og 2. varamedlem 

1. vara; Johannes Botne. 2. vara; Sigurd Eilerås 

 

Sak 35/12 Våle og 2. Sande speidergrupper 

Våles siste gruppeleder Trygve Ånestad ser ingen grunn til å fortsette og ønsker at gruppa 

legges ned. Gruppa har noen veldig gamle kanoer og telt som Våle KM bruker noe. Ingen 

verdi. De har også en hytte med ukjent verdi. Kontoen er så å si tom sier han. Ånestad skal 

høre litt med Holmestrand speidergruppe og Våle KM før endelige avgjørelser tas. Vi hører 

fra han snarest. 

 

2. Sande har ingen betalende medlemmer. Tom Harris Nilsen er tidligere medlem og ønsker 

ikke at gruppa skal legges ned. Ønske om å starte igjen etter hvert. Han tar kontakt med 

forbundskontoret for innmelding. Har bedt dem sende regnskaper til kretsen (siste mottatte 

regnskap er fra oktober ’96, da sto det 43.463,79,- på gruppas konto. 

 

Vedtak: Våle Speidergruppe; Kretsstyret avventer Holmestrand speidergruppes svar på evt 

innlemmelse av Våle i Holmestrand og gruppas regnskap etterlyses. Dersom Holmestrand 

ikke er interessert fortsetter nedleggelsesprosessen. 2. Sande speidergruppe; Kretsstyret 

ønsker ny aktivitet velkommen. Det bes derfor om at det leveres en plan for oppstart samt en 

oversikt over gruppas verdier, før kretsstyret beslutter den videre prosessen. 

 

Sak 37/12 Ledertrening  
Kretsstyret bør ha egen ledertrener som har kontakten innad mot Mimes brønn. 

Det er etterlyst lederkurs fra Tønsberg speidergruppe. Vet vi om noe er planlagt? 

Vedtak: Kai er kretsstyrets kontakt mot Mimes Brønn. Kurs kommer mest sannsynlig tidlig på 

høsten. 

 

Sak 38/12 Temakveld for ledere / ledertrening 

Ingen påmeldte pr fredag formiddag, men frist mandag.  

Vedtak: Avlyses pga få påmeldte. Dette har skjedd flere ganger de siste årene og dette temaet 

tas opp på kretssting til høsten.  

 

 



Sak 39/12 Toppledersamling i Bodø 

Ola informerer. 

Vedtak: Ola informerte om aktuelle saker fra Toppledersamling. 

 

Sak 40/12 Rover 5-kamp i Vestfold? 

Vedtak: Det sendes ut en forespørsel på mail til roverlagene om noen er interessert i å ta 

ansvaret for en Rover 5-kamp. Frist for svar: 29/4 (tiurleiken) 

 

Sak 41/12 Småspeidersamling og Tiurleik 

Småspeidersamlinga er under kontroll. Oppgaver er laget og merker bestilt. Kun 9 patruljer 

påmeldt så langt (fredag formiddag). 

 

Tiurleiken også i rute. Verken NSF eller KM-kretsstyrene var representert på møtet den 27. 

mars. Det er ønskelig at kretsstyret er representert på fellesåpninga på lørdag samt at en er 

med som dommer. 

 

Vedtak: Ola stiller som representant og dommer under tiurleiken. Ola tar kontakt med Kurt 

for gjennomsyn av oppgavene. 

 

Sak 41/12 På Terminlista 

19. april Temakveld for ledere - AVLYST 

20 – 22. april Roverløft  

20.-22. april  RBG-kurs – UTSATT pga for få påmeldte 

27 – 29. april Tiurleik 

28. april Småspeidersamling 

7. mai   Styremøte 

11.-13. mai Peffhaik 

 

Vedtak: Alle de fraværende kretsstyremedlemmene forespørres om hvorfor de ikke stiller på 

møtene.  

 

Sak 42/12 Post  

 
Tildelingsbrev fra BUR (utdrag): 

Deres organisasjon har fått innvilget 19 aktivitetstiltak. Et tiltak ble trukket (tiltak nr. 6). Deres 
organisasjon har fått innvilget 3 prosjekter for 2012. Ett i samarbeid med KFUKKFUM speidere. Dette 
ble innvilget kr. 15.000,- pr. organisasjon slik at det prosjektet er gitt støtte kr. 30.000,- . 
Videre fordeles basisstøtte på kr. 5.000,- og kr. 14,- pr. betalende medlem under 26 år,som deres 
organisasjon har oppgitt til 567. 
Totalt tilskudd til deres organisasjon overstiger 15% av total tildeling, og i tråd med våre retningslinjer 
settes tildelingsbeløpet derfor til 15 % av total tildeling for 2012: kr 76.500,- Tilskuddet overføres deres 
konto nr: 7176.64.22378 
 
Penger fra BUR ifbm NSFs to styremedlemmer 

Vi får 5500,- fra BUR for Thomas Lien og Kurt Vidar Gundersens deltakelse i styret i BUR. Godskrives 
konto ila april. 
 
Frivillig kontingent til Speidermuseet 
Vi har fått giro sammen med årsrapporten fra Speidermuseet. Vi er ikke medlemmer, men har tidligere 
betalt 200,- i frivillig kontingent. Skal dette betales i år? 
 

 



Vedtak: Tildelingen fa BUR tas til etterretning. Det betales 200,- kr til speidermuseet i 

frivillig kontingent. 

 

 

Sak 43/12 Eventuelt 

 

 Noe nytt om kretsleir? Ingen nyheter, endelig påmelding 1/5. 

 Pengebruk: Forbruket må ned. 
 Se på kontigenten – Lene sjekke opp hva økning evt kan være på 

 Alle arrangementer må gå med overskudd 

 Kretsleirregnskapet må sluttføres i 2012 

 

 

 

 

 


