
Vestfold krets av Norges speiderforbund 

Referat fra kretsstyremøte fredag 9. september 2011 
 

Tid og sted: Klokken 17.30 på kretskontoret 

 

Oppmøte: Kurt Vidar Gundersen, Ola Strand, Vilde Sjømæling Snekkestad og Per-Ole 

Larsen. 

Kretssekretær Lene Loftesnes 

 

Meldt forfall: Helene Berge, Oda Cecilie Flåten og Kai Ingebrigtsen. 

 

Sak 62/11 Godkjenning av referat fra møtet 14. juni 2011 

Vedtak: Referatet er godkjent. 

 

Sak 63/11 RBG Vestfold/roverarbeid 

RBG: Det er mange som har flyttet grunnet skolegang, og vi bør få flere medlemmer. Forslag 

om å få RBG til å ha sanitet/samband/vakt på kretsleir med nødvendig kursing først. Kristin 

Øilo og Kurt tar tak i det mer administrative hvis det er med på å få med flere. 

Vedtak: Kurt avklarer med RBG om arbeidsfordeling og tiltak i forhold til å øke 

medlemsantallet og evt deltakelse på kretsleir. 

 

Roverarbeid: Det er satt opp roverkro 10.11.  

Vedtak: Vilde tar tak i dette. Hører med andre rovere, mulig finne annen dag. 

 

Sak 64/11 Speiderfestivalen 2011 

Speiderfestivalen  arrangeres på Torød 14.-16. oktober. Radioamatørene stiller til Jota og 

toaletter lånes på Torød skole. Det kom fram mange ideer som alle innlemmes i eget 

dokument 

Vedtak: Det arbeides videre med festivalen. Hvem som gjør hva og forslag til aktiviteter 

kommer i eget dokument. 

 

Sak 65/11 Ledertrening 

Peffkurs 2 må flyttes da vi ikke klarer å gjennomføre til oppsatt tid. Forslag om at kurset skal 

avholdes ved Borrevannet og Horten tursenter.  

Vedtak:Peffkurs 2 blir 18-20. november. Deltakere på peffkurs 1 vil ha fortrinnsrett hvis det 

blir trangt om plassen. Kurt og Vilde tar saken videre. Kurt hører med roverne som ledet 

forrige kurs. 

 

Speiderlederkurset skal avholdes i Grenland 11-13. november. 

 

21-23 oktober er det sikkerhetskurs/Trening 1 på Torød.  

Vedtak: Kurt lager invitasjoner til dette. Påmeldinger skal gå til Kurt og kretssekretær. 

 

Sak 66/11 Kretsleir 2012 

Kretsleirkomiteen har avholdt møter. Vi har mottatt første informasjon om leiren. Den blir 

ikke som først antatt på Nordtangen, men på Kvernmoen i Østfold. Forrige gang kjøpte 

kretsleiren deler av kretssekretærens arbeidstid.  

Vedtak: Informasjonen tas til etterretning. Kretsleiren kan kjøpe deler av kretssekretærens 

arbeidstid hvis ønskelig. BUR kan søkes om støtte til dette.  

 



 

Sak 67/11 Spørreskjema fra speiderstyret 

Spørsmålene fra speiderstyret ble gjennomgått og kretsens svar ble bestemt. 

Vedtak: De vedtatte svarene sendes inn til speiderstyret av Kurt. 

 

Sak 68/11 Toppledersamlingen i Fredrikstad 28. – 30. oktober 

Speiderstyret at hele kretsstyret deltar på denne samlingen.   

Vedtak: Kurt, Vilde og Ola(?) deltar på hele eller deler av samlingen. (Fremdeles lov for flere 

å melde seg).  

 

Sak 69/11 Arbeidsinstruks for kretssekretær 

Arbeidsinstruksen ble lest opp og gjennomgått punkt for punkt.  

Vedtak: 

Punkt 3 endres til ’Lønn og arbeidstid følges i henhold til arbeidsavtale. Fravær meldes til 

kretsleder uten opphold’. 

Punkt 7 endres til ’Kretssekretæren skal holde kontakt med kommunale og fylkeskommunale 

myndigheter, NSFs forbundskontor samt andre aktuelle samarbeidspartnere. 

Punkt 9 strykes da det dekkes av punkt 5. 

Punkt 10 og 13 strykes sånn de er og slås sammen til nytt punkt 10 som lyder: ’Kretssekretær 

skal holde kontakt med og gi positiv støtte til eksisterende og nye grupper i kretsen.’ 

Punkt 11 endres til: ’Kretssekretæren disponerer og er ansvarlig for kretsens konti, og betaler 

regninger ved forfall. Det legges fram kontoutskrift en gang hvert kvartal. 

Punkt 12 endres til: ’Kretssekretær er ansvarlig for driften av kretsens kontor:  

 -føre kretsens korrespondanse og fordele post umiddelbart 

 -holde orden i kretsens arkiv 

 -motta påmeldinger til kurs, samlinger osv 

 -stå for distribusjonsoppdrag 

 -holde orden på kontoret 

 -ajourholde telefonsvarer med opplysninger 

 -vedlikeholde hjemmeside 

 

Sak 70/11 Kretsting 31. oktober 

Vi startet planleggingen av kretstinget. Når det gjelder rekrutteringsfondet består det i dag av 

ca 50.000,-.  Det er imidlertid ventet at det kommer en større sum penger fra nedlagte grupper 

i løpet av våren (de skal stå urørt i fem år i påvente av om noen ønsker å starte opp igjen). Det 

kom opp tanker om hva vi skal gjøre med pengene. Skal vi innkalle til møte i regionene der de 

aktuelle gruppene var og forsøke å få noen til å starte opp igjen? Skal vi gi tilskudd til 

oppstart av nye grupper? Skal det være noe som heter rekrutteringsfond? 

Vedtak: Lene forespør Arve Saastad og Holmestrand speidergruppe om de kan være vert for 

kretstinget. Eventuelt spør vi Horten MS.  

Lene finner ut når de ikke aktive gruppene ble nedlagt for å finne ut av når eventuelle midler 

fra dem tilfaller kretsen. Det jobbes videre med spørsmålet om rekrutteringsfondet fram mot 

årsmøtet i mars. 

 

Sak 71/11 På Terminlista 

18-20. november Peffkurs 2 

10. oktober Styremøte 

14.-16. oktober Speiderfestivalen med JOTA/JOTI 

28.-30. oktober Toppledersamling 

31. oktober Kretsting 



Vedtak: Terminlista tas til etterretning. Arrangementene er tatt opp i egne punkter. 

 

Sak 72/11 Post  Ingen post som må følges opp.    

 

Sak 73/11 Eventuelt 

 Endringer i bankkonti. 

Vedtak: Vi gjør om bankkonti fra å være tilknyttet kretssekretær til å være tilknyttet 

organisasjonen. I den forbindelse endrer vi også til at kretsleder har disposisjonsrett 

til konti i tillegg til kretssekretær. 

 Ønske om bedre backupløsning på pc. Forslag om å kjøpe inn en ekstern harddisk. 

Vedtak: vi kjøper inn en ekstern harddisk (WD på 2Tb) til 699,-. 

 Kretsstyret og evt andre leder har fått spørsmål om å være veiledere i ’global dignity 

day’ som arrangeres på videregående skoler 20.10.11 

Vedtak: Kurt tar dette med i sin hilsen til gruppene. 

 Det er ønske om å lese mail online, dette er i følge forbundskontoret ikke mulig med 

deres løsning. 

Vedtak: Vi oppretter en hotmail- eller gmailkonto som forbundskontoret videresender 

mailene til slik at man har mulighet til å sjekke e-post hjemmefra. 


