
Vestfold krets av Norges speiderforbund 
Referat kretsstyremøte mandag 02. september 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 Tuva Lund Johansen.   
Kretssekretær Ole Harald Flåten 
 
Meldt forfall: Oda Cecilie Flåten, Sven Erik Gunnerød og Johannes Botne 
 
 
Sak 51/13 Godkjenning av referat fra møtet 03. juni 2013 
Vedtak: Referat fra kretsstyremøte 03. juni 2013 godkjennes. 
  
Sak 52/13 Landsleir 
Erfaringer og tilbakemeldinger fra Landsleir 2013 tas opp med speidere/ledere på høstens 
speiderfestival.  
 
Fra Hortenspeiding er det kommet spørsmål om kretsen skal dekke kontingent for 
ambassadøren. En slik utgift er verken budsjettert fra kretsens side eller mulig ut fra kretsens 
økonomiske situasjon. 
Vedtak: Ambassadørordningen er et forbundstiltak satt i gang fra landsleirens side og bør 
således være dekket i sin helhet av denne. Gruppen anbefales å søke støtte derfra. 
 
Mange ønsker at Vestfold skal søke om å arrangere Landsleir 2017. Det er svært lenge siden 
dette ble arrangert i Vestfold og kretsstyret ønsker at det ses på mulighetene for dette. 
Vedtak: Kretsstyret ønsker at det ses på mulighetene for å arrangere landsleir i Vestfold i 
2017 og at eventuelle planer for dette arbeides fram for en presentasjon på høstens 
kretsting. Henning Marcussen bes om å lede en slik prosjektgruppe. 
 
Sak53/13 Evaluering Tiurleik/Småspeidersamling 
Rapport og regnskap fra Småspeidersamling er sendt inn. Kretsstyret er imponert over 
innsatsen og arbeidet til roverne i Hortenspeiding. Småspeidersamlingen viste et overskudd 
på kr 1.183,30 
Vedtak: Kretsstyret berømmer roverlaget i Hortenspeiding for den fantastiske innsatsen med 
årets Småspeidersamling. Overskuddet, kr 1.183,30 overføres kretsens konto. 
 
Rapport og regnskap fra Tiurleiken er etterlyst men ikke kommet. Det samme gjelder en 
evaluering av retningslinjene for Tiurleiken som bør samkjøres med reglene fra NM og 
godkjennes på høstens kretsting. Den eksisterende Tiurleikkkommiteen får en frist på to 
uker til å komme med dette. Saken skal opp på høstens kretsting og retningslinjene skal 
behandles først av et felles møte mellom KM og NSF, deretter av de to kretsenes kretsting. 
Forslag til vedtak: Kretsstyret etterlyser regnskap, rapport og forslag til nye vedtekter fra 
Tiurleikkominteen. Dette skal godkjennes på kretstinget samtidig som ny Tiurleikkomite skal 
godkjennes. 
 



Sak 54/13 Speiderfestivalen ”Ung i Vestfold og verden” 
Speiderfestivalen har tema ”Ung i Vestfold og verden” og arrangeres på Torød 18.-20. 
oktober. Vi har fått lov til å benytte skolens toaletter og nøkkel hentes fredagen. 
Planer for Speiderfestivalen ligger vedlagt. Pris per speider er kr 250. I tillegg koster det kr 50 
per speider å delta på hhv fluebinderkurset og matlagingskurset. Invitasjon sendes 
gruppene. Det forberedes elektronisk registrering gruppevis. Hver enkelt speider skal meldes 
på med ønske om aktiviteter. Kretssekretær gjør dette klart og sender ut. Rovere i stab går 
gratis. 
Vedtak: Planleggingen av Speiderfestivalen ”Ung i Vestfold og verden” går etter planen og 
det sendes ut invitasjon. Tone fordeler oppgaver til kretsstyret. Kretsstyret rapporterer 
tilbake til Tone. Detaljene gjennomgås på neste møte. 
 
Sak 55/13 Roverarbeidet i kretsen 
Roverombudet presenterte en plan for roverarbeidet i høst (vedlagt). Roverombudet jobber 
godt og kan gjerne tilknytte seg flere rovere som ønsker å bidra. Det er en del rovere i 
Grenland som også mangler roverlag og disse inviteres til å delta sammen med Vestfold.  
Det er ønske fra mange rovere om å begynne i RBG. Kretssekretær kontakter RBG for å få til 
et gruppeting snarest. 
Vedtak: Kretsstyret er svært fornøyd med Roverombudets arbeid. Roverombutets planer tas 
til orientering. 
 
Sak 56/13 Ledertrening 
Kretsens ledertreningsutvalg ledes i dag av Kai Ingebriktsen. Ledertreningsutvalget bes om å 
komme med en plan for ledertrening for neste år samt at det arrangeres Lederstart under 
Speiderfestivalen. Tone følger opp. 
Vedtak: Ledertreningsutvalget bes komme med plan for ledertrening 2014. 
 
Sak 57/13 Regnskap 2. kvartal 
Regnskap for 2. kvartal ble presentert på møtet (vedlagt). Det viser et overskudd så langt på 
kr 36.000. 
Vedtak: Regnskap for 2. kvartal tas til etteretning. 
 
Sak 58/13 Kretstinget 31. oktober 
Saker som skal opp på kretstinget er:  

 Budsjett 

 Terminliste 

 Signaturrettigheter 

 Småspeiderkomite og rapport 

 Tiurleik; Rapport, Regnskap, Komite 

 Landsleir i Vestfold 
Oppfordring til gruppene om å melde inn saker.  
Høyjord speidergruppe oppfordres om å være arrangør. Hvis de ikke kan hører vi med Larvik 
MS 
Forslag til møteleder: Maren Paulsen, 2. Nøtterøy. 
Vedtak: Kretssekretær forbereder kretstingssakene til neste møte og forespør om arrangør 
og møteleder. Gruppene varsles om kretstinget og ber om å melde inn saker. 
 



Sak 59/13 På terminlista 
02. september Kretsstyremøte 
06.-08. september  Peffkurs 2 har 21 påmeldte og går etter planen. 
20.-22. september Rover 5-kamp arrangeres på Tredalen i Hvaler. Flere fra Vestfold vil 
delta. 
07. oktober  Kretsstyremøte  
18.-20. oktober Speiderfestival – Ung i Vestfold og verden 
31. oktober  Kretsting 
Vedtak: Tatt til orientering. 
. 
Sak 60/13 Innkommet post 
Det er kommet brev fra Speidermuseet om støttemedlemskap. Kretsen opprettholder sitt 
medlemskap med minimum kontingent, dvs kr 300. 
Kretssekretær er invitert til møte for kretssekretærer og korpssekretærer på 
forbundskontoret tirsdag 12. november. Kretskontoret holder stengt da. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 
Sak 61/13 Eventuelt  
Vi bør undersøke videre om det er foreninger/lag som ønsker å leie seg inn i kretskontoret 
slik at leiekostnadene kan reduseres. 
Vedtak: Kretssekretær undersøker videre om noen ønsker å dele kontor med oss. 


