
Vestfold krets av Norges speiderforbund 
Referat kretsstyremøte mandag 04. november  2013 

 
Til stede: Ola Strand, Tone Klufthagen, Vilde Sjømæling Snekkestad, Per-Ole 
Larsen Jonas Fredriksen, Sven Erik Gunnerød og Tuva Lund Johansen. 
Kretssekretær Ole Harald Flåten 
Forfall: Oda Cecilie Flåten(skole) og Johannes Botne (militæret) 
SAKER 
 
Sak 73/13 Godkjenning av referat fra møtet 07. oktober 2013 
Referatet er sendt ut og det er ikke kommet endringer. 
Vedtak: Godkjennes. 
  
Sak 74/13 Landsleir 2017 
Melsom videregående er positive. Møte med kommunen og fylket er planlagt. Det lages plan 
for og søknad til Speiderstyret. 
Vedtak: Tatt til etteretning. 
 
Sak75/13 Fellesmøte KM 
Foreløpig er det ikke oppnådd kontakt med dem. (temaer for møte; tiurleik, retningslinjer og 
kjøregodtgjørelse samt evt felles kretsleir) 
Vedtak: Vi forsøker å kontakte KM via andre kanaler. Kretssekretær følger opp. Ola og Tone 
samt evt kretssekretær deltar på møtet. 
 
Sak 76/13 Speiderfestivalen ”Ung i Vestfold og verden” Evaluering 
Speiderne var fornøyde!! 
Innrykk fredag og kino fungerte bra. Kinolerret bør forbedres – forsøke å få tak i et som 
tilhører kretsen og som vi kan ha med rundt. Påmeldingsfristen kom for nærme med mindre 
enn en uke til å fordele speidere. Det bør være minst to uker melom påmelding og 
arrangement. 

 Vår åpning bør planlegges bedre. 

  JOTA-fungere bra.  

 JOTI-fungerte greit, PCene var litt plundrete.  

 FLUEBINDERKURS – vurderes om dette skal være med en annen gang eller om kurset 
kan sponses.  

 MAT PÅ  TUR KURS – BRA! Fornøyde speidere og god mat. Gikk i null. 

 SPEIDERAKSJONEN/INTERNASJONAL SPEIDING – bra å invitere folk fra sentralt, tema 
kan byttes ut. Bør muligens styres litt hva de skal snakke om. Vurdere emnekurs info 
fra forbundet.  

 BRANNVERNKURS- Bra kurs! 

  SIKKERHET PÅ TUR – praktisk tilrettelagt, 2 grupper er nok (ble tre denne gangen). 

 REVEJAKT –BRA! Fin aktivitet der speiderne måtte bevege litt på seg.  

 LEIRBÅL lørdag- bra gjennomført av Husøy speiderne. 

 SCOUTS OWN – bra gjennomført av speiderne fra 3. Nøtterøy. 

 HINDERLØYPE må fordeles til for eksempel grupper eller ledere. Speiderne kan godt 
få tid til å hjelpe til. Kan med fordel planlegges på forhånd slik at det er «fort gjort» å 
bygge.  



 MIDDAG- må planlegges bedre. Ledige ledere kan hjelpe til. Speiderne var fornøyde. 

 KIOSK – gikk mindre brus enn sist. Kjøpte 5 kasser leverte tilbake ca 2 hele.  

 RYDDING OG VASKING – stor jobb som det må settes av tid til. 
Vi fikk feil nøkkel utlevert av skolen. Skal kun ha til toalettene i hjørnet. 
Vedtak: Erfaringene tas med til neste års arrangement som ikke legges til Andebu. Det 
arbeides med å finne et egnet sted. Forberedelsene starter rett etter kretstingets årsmøte. 
 
Sak 77/13 Oppfølging av saker fra Kretsting 
PC bør være på plass til visning av sakspapirer. Budsjett + Regnskap 2012/2013 må rettes 
opp. Rettelser på terminlista følges opp. 
Sjekke hva som er skjedd med mva-refusjon for 2012. Det er ikke kommet penger – 
kretssekretær purrer forbundet. Deltakerne på trening2 planlegger og gjennomfører 
Småspeidersamlinga som et praktisk case. 
Vedtak: Kretssekretær følger opp kretstingets vedtak. 
 
Sak 78/13 Søknad til BUR 2014 
Vi må igjen tenke nytt når det gjelder søknader til BUR. Kurt har påtatt seg å bistå. 
Roverprogrammet kjøres som prosjekt. 
Forslag til vedtak: Kretssekretær og Kurt jobber videre med søknadene. 
 
Sak 79/13 Gruppeledersamling i januar 
Gruppeledersamling og lederstart holdes 23. januar. Forslag til sted: Sandefjord. Forslag til 
program: Forslag til ny speiderlov, Speidertinget 2014. 
Vedtak: Arrangementet planlegges videre på neste møte. Kretssekretær undersøker om sted 
og deltakelse fra NSF sentralt. 
 
Sak 80/13 På terminlista  
2. desember  Kretsstyremøte 
Vedtak: Juleavslutning på neste kretsstyremøte med Julereker. Vi vil forsøke å arrangere det 
på Solstua (Smørberg ved Jarlsberg travbane). Rovere som deltar på Rovermøtet, 
Valgkomiteen, Landsleirambassadør og leder av Landsleir 2017-komiteen inviteres. 
 
Sak 81/13 Innkommet post 
Det er kommet invitasjon til ”Ung i Vestfold” påmelding til kretssekretær asap. 
Invitasjon til ”Inspirasjon til friluftsliv” påmelding til kretssekretær asap. 
Vedtak: Tatt til orientering. 


