
Vestfold krets av Norges speiderforbund 

Referat fra kretsstyremøte mandag 9. januar 2012 
 

Tid og sted: Klokken 19.00 på kretskontoret 

 

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

Per-Ole Larsen. 

Kretssekretær Lene Loftesnes 

 

Forfall: Helene Berge, Siri Frydenlund, Oda Cecilie Flåten og Sigurd Eilerås. 

 

Sak 1/12 Godkjenning av referat fra møtet 5. desember 2011 

Vedtak: Referatet er godkjent 

 

Sak 2/12 Oppfølging av tidligere saker 

Fasttelefonabonnement. 

Alternativene er: 

 Gå over til bredbåndstelefoni. Engangskostnad på 79,- for telefon. Faste utgifter 49,-

/mnd. Vil spare enten 70,- eller 150,-/mnd*  

 Gå over til mobiltelefoni. Engangskostnad på 299,- for telefon. Faste utgifter 69,-

/mnd. Vil spare enten 55,- eller 135,-/mnd*. Fordelen ellers er å ha en telefon å ta med 

på arrangementer.  

* Telenor kan ikke gi klart svar på om bredbåndsavgiften øker med 79,- mnd når vi sier opp 

ISDN-linja, derfor en enten/ellerpris.  

 

Vedtak: vi går for mobilløsningen. Lene ordner dette og forsøker å få et lett telefonnummer. 

 

Godkjente ledere? 

Det skulle lages en liste over godkjente ledere i kretsen i forhold til å gå direkte på de som 

ikke er godkjent. Det er ikke gjort noe med saken enda. 

Vedtak: Kurt ser på dette til neste møte. 

 

Kretsens aksje i Speidersport AL:  

Har funnet at vi har en aksje her, bedt forbundskontoret verifisere at dette er korrekt (ikke svar  

enda). Vi må selv antakelig søke om utbytte når den tid kommer. 

Vedtak. Orienteringen tas til etterretning. 

 

Regnskapsføring:  

Regnskapsfører foreslår at vi endrer underposter til 6. Arrangementer til 

6.1.1 Egne arrangementer inntekter 

6.1.2 Egne arrangementer utgifter 

Dette i forhold til mva-kompensasjon hvor vi får refundert på grunnlag av utgifter.  

Vedtak: kretsstyret går for denne løsninga. Lene endrer dette i budsjettet. 

 

Sak 3/12 1. Høyjord - statusoppdatering 

Lene har hatt møte med gruppeleder i Høyjord, Astrid Fodnæss, og Kjell Gran, kasserer i 1. 

Høyjord og i Albert Holst legat. Alle nødvendige underskrifter på tidligere papirer er skaffet 

til veie av Astrid. Dermed kan 1. Høyjord få utbetalt 11.000,- + 15.000,- fra legatet (tidligere 

avklart, man har bare mangla underskrifter), legatet kan legges ned og penger overføres 

kretsen. Videre har 1. Høyjord søkt kretsen om 50% av legatpenger (grunnkapital + renter). 



Dette er også vedtatt tidligere og vil utbetales så snart kretsen har mottatt penger fra legatet 

(ikke mottatt pr 2.1.12). Da vil vi også betale ut 50% av salgssummen for Nissebu (dvs 

20.000,- minus en forsikringspremie kretsen har betalt på kr 4427,-).  

 

Det som gjenstår nå er å få vekk en tinglyst heftelse på eiendommen som sier at grunneier 

vederlagsfritt kan overta eiendom hvis speiderarbeidet i 1. Høyjord opphører.  

 

1. Høyjord bruker i dag Speiderhygga. Denne eier pr i dag NSF. Generalsekretæren har gitt 

kretsen tillatelse til å stå som utleier av hytta. Det er skrevet utleiekontrakt på dette forholdet 

datert 22.12.11. 1. Høyjord ønsker primært å eie hytta. 

 

Vedtak: Når betaling etter nedlegging av legatet har funnet sted til kretsens konto skriver 

Kurt en mail til Lene før utbetaling. 

 

Sak 4/12 Tiurleik/småspeidersamling 

Kurt orienterte fra første møte i Tiurleikkomiteen: Kjell fra Tjøme er NSFs tredje medlem. 

Første møte er avholdt. Foreløpige planer går på at arrangementet starter fredag istedenfor 

lørdag morgen (altså 27-29.04). Sted er diskutert men ikke bestemt. Første info sendes ut 3. 

februar. Tiurleikkomiteen ønsker at Småspeidersamlinga skal være en del av arrangementet 

men det må være egen komite. Larviksområdet som står for tur. De skal bare ordne selve 

konkurransen, mye av det rundt er allerede på plass.  

Vedtak: Orienteringa tas til etterretning. Lene kontakter Larviksgruppene i forhold til 

Småspeidersamlinga. 

 

Sak 5/12 Roverarbeid 

Kretsstyret arrangerer roverkro 29.02.12. Avholdes i Tønsberg. Oppmøte på jernbanen. 

Rundløype. Skal være gratis. 

Vedtak: Lene sender ut invitasjon snarest.  

 

Sak 6/12 Gruppeledersamling 26. januar 

Det viser seg at lokalet er opptatt. Vi spør om speiderhuset til Eik kan brukes. Evt hos 

Hortensspeiding. Det skal inviteres til lederstart for andre enn gruppeledere paralellt. 

Ansvar for lederstart: Per-Ole 

Ledertreningsbit: Kurt 

Inspiratorprogram: Ola 

Invitere valgkomiteen?  

Vedtak: Lene hører med Eik om vi kan bruke deres hytte. Kurt lager forslag til program og 

sender kretsstyret snarest. PS: oppdatering: Eik har arr den dagen. Vi går for 

Hortenspeidings sted. 

 

Sak 7/12 Ledertrening 

Kurs i år? Lederstart + Ledertrening 1, 2 og 3 planlegges avholdt i løpet av 2012. Samkjøring 

av kursene med Grenland vil finne sted snarest. 

RBG vil også kjøre 5 kurs i forkant av kretsleiren (brannvern, sanitet, livredning, samband og 

orden). 

Vedtak: Lene søker om støtte fra BUR til disse kursene. 

 

 

 



Sak 8/12 Kretsleir 

Kurt, Per-Ole og Kai deltok på kretsleirmøte 3. januar. Kretsleirens budsjett er ca 100.000,- i 

overskudd. Dette skal fordeles etter antall deltakere fra KM og NSF. Kretssekretærene skal 

føre timer for sitt arbeid for kretsleiren. NSFs konto brukes av kretsleiren. Bjørnar 

(kretssekretær i KM) tar regnskapet, Lene tar seg av påmeldinger, regningsbetaling og 

lignende. RBG tar ansvar for områdene som nevnt i sak 7/12. 

Vedtak: orienteringen tas til etterregning.  

 

Sak 9/12 Kretskontingent 

Kretskontingent er i dag 150,-. Frist for evt justering er 10.01.12. 

Vedtak: kretskontingenten endres ikke nå. Tas evt opp på kretsting i oktober i forbindelse med 

budsjettet. 

 

Sak 10/12 På Terminlista 

26. januar  Gruppeledersamling 

13. februar kretsstyremøte 

29. februar Roverkro 

Vedtak: 

 

Sak 11/12 Post   

Mail fra forbundskontoret 9.01.12:  
 
Til Kretsstyret i Vestfold krets 
 
Vi vil bare gjøre oppmerksom på at gruppe 4138  2. Sande nå er satt "sovende" 
og er nå under kretsstyrets administrasjon. Grunnen er at GL Anders Jensen ble 
strøket av registeret på gunn av at kontingent for 2011 ikke var betalt. 
Han har ikke betalt kontingent de siste 2 år 
 
Denne gruppen er nå under kretsstyrets administrasjon og kretsen har ansvaret 
for at eventuelle midler som gruppen eide ikke forsvinner fra speideren. 
 
Gruppen er nå helt uten medlemmer og er egentlig bare et gruppenummer og navn, 
så vi her på forbundskontiret ser helst at de avvikles så fort som praktisk 
mulig. 
 
Enten ved nedleggelser eller slå den sammen med andre som får evt midler til 
sin drift. 
 

Det er også flere ’sovende’ grupper i kretsen.  

 

Vedtak: Vi skriver brev til de aktuelle gruppene (med kopi til forbundet) om at det er ønskelig 

at de legges ned. Vi trenger oversikt over regnskapene, og eventuelle midler må overføres 

kretsen. Dette gjelder også evt utstyr.  

 

Sak 12/12 Eventuelt 

 Pluss 46 nye medlemmer i 2011, -bra! I tillegg til dette er det mange medlemmer som 

ble innmeldt på slutten av året og ikke har betalt enda og følgelig ikke er med i denne 

statistikken.  731 betalende medlemmer betyr at kretsen kan stille med fire patruljer i 

NM.  

 Per-Ole fylte 50 år den 23.12 og har fått overrakt en blomst i anledningen.  

 Kretsleder er invitert til og stiller på 1. Sandefjords 100-årsjubileum den 11/2.  



 Vi har ’billetter’ til ledertrenerkurs. Noen aktuelle kandidater?  

 Topplederkonferanse i Bodø 16.-18. mars. Tenk etter om du ønsker å stille så det kan 

bestilles flybilletter til en rimelig penge.  

 Sted for kretstingets årsmøte 6. mars? Lene hører med Holmestrand, evt Fevang. 


