
Referat fra kretsting for 

Vestfold krets av Norges speiderforbund 

Mandag 30. oktober på Gullstua, Eik speiderhus 

 

 

 

Saksliste: 

Sak 6/17  Konstituering   
a) valg av møteleder 

Vedtak: Hanna Davidsen enstemmig valgt 

b) valg av referent 

Vedtak: Kretssekretær, Ole Harald Flåten, enstemmig valgt 

c) valg av tellekorps 

Vedtak: Kathrine Myhre Nordby og Tina Malen Hansen enstemmig valgt. 

d) valg av to representanter til å undertegne protokollen 

Vedtak: Charlotte Garder og Maren Paulsen enstemmig valgt 

 
Sak 7/17 Godkjenninger 

a) opprop/godkjenning av delegater 

Vedtak: 40 delegater fra 14 grupper godkjent. 

10 representanter er speiderrepresentanter 

7 representanter er roverrepresentanter 

21 representanter er ledere 

1 representant er direkte medlem 

b) godkjenning av forretningsorden (vedlagt) 

Vedtak:: Forretningsorden enstemmig vedtatt  

c) godkjenning av innkalling til kretsting 

Vedtak: Innkalling til kretstinget enstemmig godkjent 

 

Sak 8/17 Terminliste 2018 
Christine Odden presenterte terminlista. 
Følgende hadde ordet: Bjørn Arne Olsen, Charlotte Garder, Sven Erik Gunnerød, Kurt Vidar 
Gundersen, Maren Paulsen, Kristin Øilo, Christine Odden, Kai Ingebriktsen, Johannes Botne, 
Alf-Arne Kristoffersen, Kristin Øilo, Thomas Lien, Kurt Vidar Gundersen, Vibeke Gordner, Alf-
Arne Kristoffersen, Christine Odden, Bjørn Arne Olsen.. 
Vedtak: Terminlisten vedtas enstemmig. 

 

 



Sak 9/17 Budsjett 2018 
Bjørn Arne Olsen gjennomgikk forslag til budsjett for 2018. 

Følgende hadde ordet: Charlotte Garder, Maren Paulsen, Thomas Lien, Maren 

Paulsen, Kristin Øilo, Christine Odden, Thomas Lien, Kai Johannessen, Charlotte 

Garder. 

Vedtak: Enstemmig vedtatt 

 

 

 

 

Eik 30.10.2017 

 

Charlotte Garder (sign)     Maren Paulsen (sign) 

 

Ole Harald Flåten (sign) 

referent 

  



 

Vestfold krets av NSF 

 

Forretningsorden 
 

1. Et lovlig innkalt kretsting er beslutningsdyktig med det antall godkjente representanter 
som har møtt. 
 

2. Kretsting ledes av en valgt(e) møteleder(e). 
 

3. Møtebok føres av en valgt referent. Møtebok underskrives av to valgte representanter og 
møtereferenten. 
 

4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har to minutter taletid. 
 

5. Møteleder har rett til å foreslå begrenset taletid og foreslå strek med de inntegnede 
talere. En representant kan be om ordet maks 3 ganger pr sak. 
 

6. Alle forslag må innleveres skriftlig til møtelederen, undertegnet med representantens 
navn og gruppe. Nye forslag kan ikke settes frem etter at strek er satt og forslag kan 
heller ikke trekkes tilbake. Saker som ikke står på sakslisten kan ikke fremmes. 
 

7. Ved vedtak kreves absolutt flertall, unntatt der forbundets lover krever kvalifisert flertall. 
Blanke stemmer telles ikke med. Skriftlig votering skal finne sted hvis en representant 
krever det. Med absolutt flertall menes: mer enn halvparten av de avgitte stemmer. 
Blanke stemmer telles ikke med. Ved stemmelikhet anses forslaget som falt. 
Med kvalifisert flertall menes: en på forhånd fastsatt del av det samlede antall avgitte 
stemmer. 
 

8. Alle valg foregår skriftlig hvis det er mer enn en kandidat, eller når en av representantene 
krever det. Ved skriftlig votering teller ikke blanke stemmer. Dersom det er flere 
kandidater, og ingen oppnår absolutt flertal, strykes den kandidaten med lavest 
stemmetall, og det stemmes på nytt inntil man har fått en kandidat med absolutt flertall. 
 

9. I møteboken føres inn alle forslag og de vedtak som er gjort, med stemmer for og imot. 
 

10. Utdrag av møteboken sendes gruppenes adresse. 
 

11. Kretstingets møte er åpent for alle. 
 

12. Kretstingets forretningsorden godkjennes ved åpningen av hvert kretsting. 
 

 


