
Vestfold krets av Norges speiderforbund 
Referat fra kretsstyremøte mandag 13. mai 2012 

 
Innkalt: Svein Erik Gunnerød, Oda Cecilie Flåten, Vilde Sjømæling 
Snekkestad, Jonas Fredriksen, Tuva Lund Johansen og Johannes Botne.   
Gjest: Kurt Vidar Gundersen  
Kretssekretær: Ole Harald Flåten 
 
Forfall: Ola Strand, Tone Klufthagen, Per-Ole Larsen 
 
Sak 34/13 Godkjenning av referat fra møtet 8. april 2013 
Vedtak: Referat fra kretsstyremøte 8. april 2013 er godkjent. 
  
Sak 35/13 Landsleir 
Ambassadøren deltok på kretsstyremøtet og informerte. Kun fem grupper har rapportert inn 
behov for gods til leiren, kretssekretær følger opp. Kjell Fredriksen undersøker om det er 
rimeligere muligheter for transport av gods. Kurt vil sende ut oppdatert info til gruppene. 
Kretssekretær undersøker hvilke NSF- og KM-grupper som er påmeldt fra Vestfold. 
Det er ønske om et eget arrangement for gruppene fra Vestfold under leiren. Dette gjelder 
både for ledere og rovere samt for alle. Kurt kommer med forslag til dette. Roverne i 
kretsstyret ser også på dette. Har kretsstyret muligheter til å sette av penger til et slikt 
arrangement? Saken behandles på neste møte. Kretsen får bærbar PC til leirbruk fra Melsom 
VGS. Sven Erik ordner dette. 
Vedtak: Informasjonen fra ambassadør Kurt tas til orientering. Kretsarrangement under 
landsleiren behandles på neste kretsstyremøte. 
 
Sak 36/13 RBG 
RBG Vestfold har per i dag kun fem medlemmer. Gruppeleder må være over 25 år. 
Gruppeleder er i dag Kurt Vidar Gundersen, gruppeassistent Oda Cecilie H. Flåten. Flere i 
kretsstyret ønsker å bli medlem. Kretssekretær sender ut informasjon om RGB til gruppene. 
Rovere og ledere som ikke har andre oppgaver under leiren og som ønsker å delta i RBG bes 
om å søke jobb i RBG-etater. Det holdes RBG-informasjonsmøte under leiren for de i kretsen 
som er interessert. Dette er også et tilbud til KM. RBG Vestfold holder 
medlemsmøte/gruppeting til høsten og det vil bli avholdt kurs, blant annet forsøkes det å få 
til et under Speiderfestivalen. 
Vedtak: Det er interesse for RBG og det satses på å rekruttere flere medlemmer. Leiren 
benyttes som rekrutteringsarena og det satses på økt aktivitet til høsten. 
 
Sak 37/13 Regnskap 
Regnskap for 1. kvartal er vedlagt. 
Vedtak: tatt til orientering 
 
Sak 38/13 Småspeidersamling, Tiurleik: evaluering 
Gode gjennomførte arrangementer i godt vær. Det forelå ikke rapporter til møtet. Saken 
behandles derfor på neste møte. Retningslinjene for Tiurleiken bør samkjøres med reglene 
for NM og godkjennes på høstens kretsting. Tas opp på neste møte.  
Vedtak: Saken utsettes til neste møte 



 
Sak 39/13 Nye kretssider 
Kretsen har fått nye hjemmesider og ny adresse vestfoldspeiderne.no. Kretsstyret er godt 
fornøyd med sidene og det gis tilgang til kretsstyrets roverrepresentanter slik at de kan legge 
ut roverstoff. 
Vedtak: Tatt til etteretning 
 
Sak 40/13 Speiderfestivalen 
Denne saken skal være gjenganger på kretsstyremøtene. Alle sender tips og ideer til Tone. 
Ideer som kom fram på møtet: RBG-kurs (søk, førstehjelp, samband, badevakt); Lederkurs 
for rovere; Fluebinding; Fotokurs (emnekurs); matlagingskurs (gourmet); Førstehjelpskurs.. 
Vedtak: Ideer sendes Tone som koordinerer. Saken tas opp på neste møte 
 
Sak 41/13 Roverarbeidet i kretsen  
På forrige møte ble Vilde, Oda Cecilie, Jonas og Tuva utnevnt til en gruppe (herretter kalt 
Roverombudet) som skal se på hva som kan gjøres for å få mer ”liv” i roverarbeidet i kretsen. 
De har alle deltatt på Roverløft. Det er opprettet egen Facebook-gruppe for roverne i 
Vestfold og Roverombudet får tilgang til å legge ut ting på hjemmesiden til kretsen. De vil 
oppfordre til å samarbeide om roverturer og samarbeid mellom gruppene for å danne større 
roverlag/enheter. RBG vil også være en prioritert oppgave. Kretssekretær kontakter 
gruppene for å få oversikt over alle roverne. Roverombudet vil sende ut en 
spørreundersøkelse til roverne i Vestfold. Leiren skal brukes aktivt til å motivere rovere. 
Vedtak: Tatt til orientering. Roverombudet arbeider videre med å motivere og engasjere 
rovere.  
 
Sak 42/13 På Terminlista 
22. mai Temakveld for ledere. Ansvarlig Tone. Opplegget klart. Informasjon er sendt 
ut og påmelding via kretsens hjemmeside. Kretsstyrets medlemmer er postmannskap. Tone 
orienterer postmannskapet og kjøper inn det som trengs. 
 
29. mai Rovere på Vikingtokt. Roverne inviteres på tur med Saga Oseberg. Ansvarlig 
Oda Cecilie. Informasjon sendt ut, påmelding via hjemmesiden. 
 
3. juni   Styremøte 
 
7.-9. juni  NM i Speiding – Gruppene har fått informasjon om at de må melde seg på 
selv via min.speiding.no 
 
Vedtak: Tatt til orientering 
 


