
Vestfold krets av Norges speiderforbund 
Referat kretsstyremøte mandag 07. oktober 2013 

 
Tid og sted: Klokken 19.30 på kretskontoret 
 
Til stede: Ola Strand, Tone Klufthagen, Vilde Sjømæling Snekkestad, Per-Ole Larsen og Jonas 
Fredriksen og Sven Erik Gunnerød. 
Kretssekretær Ole Harald Flåten 
 
Meldt forfall: Oda Cecilie Flåten (skole), Tuva Lund Johansen (syk) og Johannes Botne 
(militæret).   
 
 
Sak 62/13 Godkjenning av referat fra møtet 02. september 2013 
Vedr sak om dekning av utgifter til ambassadør, ble dette tatt opp til ny vurdering etter at 
det fremkom nye opplysninger i saken. Kretsstyret ser at det bør innarbeides bedre rutiner i 
forbindelse med slike oppdrag og at det bør tas opp med forbundet en dekning av utgifter 
som kretsene blir pålagt i forbindelse med landsleir. 
Vedtak: Referat fra kretsstyremøte 02. september 2013 godkjennes, med endring av vedtak 
52/13 del 1: Nytt vedtak: Kretsen dekker kontingent for ambassadør. 
  
Sak 63/13 Landsleir 2017 
Kort rapport fra arbeidet med søknad om landsleir 2017 ble gitt av Sven Erik. 
Arbeidsgruppen, ledet av Henning Marcussen, har sett på forskjellige muligheter for 
arrangering av landsleir i Vestfold 2017. Stedet som har pekt seg ut som det mest 
hensiktsmessige er Melsom Videregående Skole i Stokke kommune. Skolen er velvillig og det 
holdes et møte mellom dem og arbeidsgruppa i nær framtid. Det vil bli gitt en orientering 
om arbeidet på kretstinget. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 
Sak64/13 Evaluering Tiurleik 
Regnskapet fra Tiurleiken er kommet og vil bli sett nærmere på sammen med kretsstyret i 
KM. Rapport foreligger ikke. Det er også kommet forslag til endring av retningslinjene for 
Tiurleiken fra komiteen. Det avtales møte med KM om dette. Det skal oppnevnes ny komité 
på kretstinget. 
Vedtak: Det søkes å få til et møte med kretsstyret i KM så raskt som mulig for å gå gjennom 
retningslinjer, etc for Tiurleiken. 
 
Sak 65/13 Speiderfestivalen ”Ung i Vestfold og verden” 
Påmeldingen er utsatt til 13. oktober pga høstferien. På møtet ble det lagt siste hånd på 
planene. Internasjonal komité kommer sammen med Trine Lund (tidl Tjømespeider) som 
skal ta den internasjonale biten. Kretsstyret har ansvaret for poster til rundløypa. Disse 
sendes til Tone. 
Åpningen av JOTA/JOTI i Norge skjer fra Speiderfestivalen. 
Ola tar ansvaret for Revejakt. Tone bestiller utstyr. 
Mangler lerret – Sven Erik og Tone ser på dette. 



Jonas tar ansvaret for kiosken. Ola sjekker opp resten av godteriet fra Lederløft. Tone kjøper 
inn resten av kioskvarene. 
Ola skaffer premier: tennstål. 
De besøkende får gaver: kretsmerke + festivalmerke +? 
Kretssekretær purrer opp Scouts Own 
Leirbålet: Dette tar Husøy sjø ansvaret for 
Grilling: Sven Erik tar ansvaret og kjøper inn kull, mat, m.m. 
Vedtak: Tatt til etterretning. 
 
Sak 66/13 RBG 
Det arrangeres RBG-møte med valg på speiderfestivalen, lørdag kl 20. Kurt innkaller, 
kretssekretær sender ut og publiserer. Alle som er medlem og som melder seg inn på møtet 
har stemmerett. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 
Sak 67/13 Ledertrening 
Planer for ledertrening 2014 vil komme i løpet av kort tid og settes inn i kretsens terminliste. 
Kai sender til kretskontoret.  
Vedtak: Tatt til orientering. 
 
Sak 68/13 Budsjett 
Budsjett for 2014 ble lagt på møtet. Kretsstyret har kuttet i alle kostnader som er mulige og 
er samtidig varsomme med å legge inn større inntekter enn de sikre. Det budsjetteres 
dermed med et underskudd. Forslag vedlagt. 
Vedtak: Forslag til budsjett for 2014 fremlegges på kretstinget. Det budsjetteres med et 
underskudd på kr 23.750 som foreslås dekket av egenkapitalen. 
 
Sak 69/13 Terminliste 
Terminliste for 2014 ble lagt på møtet. Lederkursene mangler og vil komme fra 
ledertreningsutvalget ved Kai før Kretstinget. 
Vedtak: Forslag til terminliste for kretsen fremlegges på kretstinget. Ledertreningstilbudet 
legges inn så snart det foreligger. 
 
Sak 70/13 Kretstinget 31. oktober 
Sted: Allaktivitetshuset Husøy. Må ha med projektor og lerret. 
Kretssekretær er på reise under kretstinget. Kristin Øilo foreslås som referent. 
Forslag til møteleder: Håvar Mjøs Nilsson. 
Det er ikke kommet inn forslag til saker. Saker som skal behandles: 

 Budsjett - Ola 

 Terminliste - Tuva 

 Signaturrettigheter - Tone 

 Småspeiderkomite; Forslag til medlemmer:  - Ola 

 Tiurleikkomite; Forslag til medlemmer: Jørgen Bohlin Andersen, Tuva Lund Johansen, 
Jonas Fredriksen og Per Ole Larsen  – Per-Ole 

 Orienteringssak: Landsleir i Vestfold – Sven Erik/Henning 

 Orienteringssak: Roverarbeidet i kretsen - Jonas 
 



Sak 71/13 På terminlista 
07. oktober  Kretsstyremøte  
18.-20. oktober Speiderfestival – Ung i Vestfold og verden 
31. oktober  Kretsting 
04. november  Kretsstyremøte 
01.-03. november  Roverstevnet 
01.-03. november Toppledersamling – Ola/Sven Erik? 
Vedtak: tatt til etterretning. 
. 
Sak 72/13 Innkommet post 
Brev fra NSF om Toppledersamling 
Spørsmål fra VBUR om arrangering av årsmøte 
Vedtak: Vestfold krets søker om å arrangere dette i 2014. 
 


