
Vestfold krets av Norges speiderforbund 

Referat fra kretsstyremøte mandag 10.oktober 2011 
 

Tid og sted: Klokken 19.00 på kretskontoret 

 

Tilstede: Kurt Vidar Gundersen, Ola Strand, Kai Ingebrigtsen, Vilde Sjømæling Snekkestad, 

Helene Berge, Per-Ole Larsen og kretssekretær Lene Loftesnes 

 

Meldt forfall: Siri Frydenlund 

 

 

Sak 74/11 Godkjenning av referat fra møtet 9. september 2011 

Vedtak: Referatet er godkjent. 

 

Sak 75/11 Kretsting 31. oktober 2011 

Kurt la fram forslag til kretsstyrets budsjett og terminliste for 2012. Dette ble arbeidet med og 

endelig forslag til kretsting ligger vedlagt. 

Vedtak: Budsjett og terminliste godkjennes som kretsstyrets forslag til kretsting. 

 

Sak 76/11 Speiderfestivalen 2011 

Det ble arbeidet videre med festivalen, se eget dokument. Ca 100 speidere påmeldt.  

Vedtak: Speiderfestivalen er i rute, vi satser på suksess. 

 

Sak 77/11 Ledertrening 

Invitasjon til peffkurs blir presentert på speiderfestivalen. Kurt, Henning, Per Ole og Vilde 

arrangerer kurset. 

 

Sikkerhetskurset som skulle arrangeres 21.-23. oktober har kun 4 påmeldte og det avlyses. 

Det er en utfordring å få folk til å stille, hva skal til? Bør arrangementer som speiderfestivalen 

ha lederkurs? Kurt skal i møte med Grenland krets om ledertrening 2012.  

 

Vedtak: Kurset arrangeres 18.-20. november. De som var på forrige peffkurs har forrang, 

ellers førstemann til mølla. Kurt sender melding til de påmeldte om at sikkerhetskurset er 

avlyst. 

 

Sak 78/11 Roverarbeid 

Roverkro er satt opp 10.11, men usikker på om det passer.  

Vedtak: Vilde hører med roverne som kommer på speiderfestivalen om og når det passer med 

roverkro. 

 

Sak 79/11 Toppledersamlingen i Fredrikstad 28. – 30. oktober 

Vedtak: Kurt, Vilde og Kai er påmeldt. Ola melder seg på. 

 

Sak 80/11 Rekrutteringsfond/penger fra nedlagte speidergrupper 

Det står om kriterier for rekrutteringsfondet under sak 4/06 i kretstingspapirene: 

”...rekrutteringsprosjekt som styres av kretsstyret. Tiltak lokalt og på kretsplan skal rettes mot: 

a) nyrekruttering, b) å beholde medlemmer, c) å utvikle ledere”.  

 

Utgifter for oppstartsannonser med mer tas fra rekrutteringsfondet. 



Åsgårdstrand ble vedtatt nedlagt sak 99/08 (24.11.08) og kr 114.736,16,- ble overført kretsens 

konto. Midlene er bundet i fem år før de tilfaller kretsen.  Kretsstyret ønsker at pengene, når 

den tid kommer, går inn i kretsens kapitalkonto. 

 

Vedtak: kostnader for oppstartsannonse i 2010 overføres fra rekrutteringsfondet til 

brukskonto. Frigitte penger fra nedlagte grupper går inn i kretsens kapitalkonto når det er 

aktuelt. 

 

Sak 81/11 På Terminlista 

14.-16. oktober Speiderfestivalen med JOTA/JOTI 

21.-23. oktober Sikkerhet på tur –rovere/ledere 

28.-30. oktober Toppledersamling 

31. oktober Kretsting 

11-13. november Speiderlederkurs – Grenland krets 

18.-20. november Peffkurs 2 

Vedtak: terminlista tas til etterretning, punktene er omtalt separat. 

 

Sak 82/11 Post 

 Mottatt kvittering for avlevert materiale fra Vestfoldarkivet. 

 

Sak 83/11 Eventuelt 

 Ønske om å sende ut dokumenter i ’gammelt’ format (.doc istedenfor .docx). 

Kretssekretæren skal forsøke å huske dette. 

 Larvik MS feirer 85 år den 17.10. Kretsleder er invitert men kan ikke stille. Vi sender 

beklagelse og gratulasjon. 

o Vedtak: Kurt sender noen ord til Larvik MS. 

 Kvelde ønsker å starte opp gruppa igjen og har vært i kontakt med Kurt angående 

dette.  Kretsen kan ikke bidra økonomisk med en gang, men kan evt kjøpe utstyr som 

Kvelde (og evt andre) kan låne.  

 


