
Vestfold krets av Norges speiderforbund 
 

Referat fra kretsstyremøte med juleavslutning 5. des 2011. 
Tid og sted: klokken 18.00 på ’Festningen’ til Hortensspeiding 

 
Oppmøte: Kurt Vidar Gundersen, Ola Strand, Kai Ingebrigtsen, Helene Berge, Per-Ole 

Larsen og kretssekretær Lene Loftesnes. I tillegg kom følgende som var invitert til 

middag: Tone Klufthagen og Johannes Botne fra valgkomiteen, Per Espen Todal og 

Jørgen Tangen fra kretsleirkomiteen og Thomas Lien fra VBUR. 

 

 

Kurt ønsket velkommen til juleavslutning og det ble fortært koldtbord med diverse god 

mat. 

 

Sak 94/11: Godkjenning av referat fra møtet 14.11.2011. 

Vedtak: Referatet er godkjent. 

 

Sak 95/11: Møte med valgkomiteen. 

Det skal velges  

 Kretsleder for to år 

 To kretsstyremedlemmer for to år (Oda og Siri er på valg) 

 Et varamedlem til kretsstyret for to år (Per-Ole er på valg) 

 Revisor 

 To til valgkomiteen for ett år 

 Tre delegater til Speidertinget med vara 

 To delegater til roverforum (mellom 16 og 20 år, en gutt og en jente (helst) med vara) 

 To delegater til speiderforum (mellom 13 og 16, en gutt og en jente (helst) med vara). 

 

Det er i dag over 800 medlemmer i Vestfold krets og vi kan dermed sende tre delegater til 

speidertinget, ikke to som det står i innkallingen (1 pr påbegynte 300 medlemmer). Det 

presiseres at delegatene til speiderting, roverforum og speiderforum helst bør være fra ulike 

grupper. 

 

Vedtak: Valgkomiteen jobber med å finne kandidater. Kretsstyret bes tenke gjennom mulige 

kandidater. 

 

Sak 96/11: Tiurleiken/småspeidersamling 

Det skal avholdes møte i desember. 

 

Vedtak: vi avventer til møtet er avholdt. Tar opp saken i januar. 

 

Sak 97/11: Kretsleir 

NSFs representanter i kretsleirkomiteen informerte om status og viste bilder fra leirområdet 

på Kvernemoen utenfor Halden.  

Fevang roverlag har tatt ansvar for haiken, RBG kommer til å ha kurs i vakt, sanitet og 

samband og ha dette som ansvar på leiren. Det er budsjettert med et overskudd på ca 

103.000,-. Pris for deltakere vil bli 1500,- for speidere og rovere, og 750,- for ledere. Egne 

priser for døgnbesøk med mer. Budsjettet sendes på mail. Kretsleirkomiteen og kretsledere 



(og evt andre i kretsstyrene) skal ha møte 3. januar 2012 kl 19 på Festningen til 

Hortensspeiding.  

 

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 

 

Sak 98/11: Ledertrening 

Det er ikke satt noen dato for møte med Grenland krets om lederkurs. Må da ta noen 

avgjørelser i forbindelse med BUR-søknader. 

 

Vedtak: Vi ser nærmere på dette på januarmøtet. 

 

Sak 99/11: Roverarbeid 

Innspill: roverquiz, sofamerke, byrebus, oppmøte på Tbg jernbanestasjon kl 18. 

 

Vedtak: Kretsstyret arrangerer roverkro 29.02.11. Det jobbes med innholdet på neste møte. 

 

Sak 100/11: På terminlista 

9. januar: styremøte 

26. januar: gruppeledersamling (denne jobber vi med på møtet 9. januar) 

13. februar: styremøte 

 

Sak 101/11: Post 

Ingen post. 

 

Sak 102/11: Eventuelt 

 

 Informasjon fra VBUR v/ Thomas Lien 

 Thomas og Kurt er Vestfold krets av NSFs representanter i BUR. Kretsen får 

møtegodtgjørelse for avgitte medlemmer til VBURs styre. Dette utbetales året 

etter.  

 VBUR har 0,5 millioner kroner til fordeling blant 40 medlemsorganisasjoner.  

 En tredeling av støtten: 1/3 basisstøtte (noe pr medlem, noe til organisasjonen 

uansett antall medlemmer, 1/3 til aktiviteter og 1/3 til prosjekter. Et prosjekt 

har en max ramme på 20.000,-. 

 Søknadsfrist til VBUR er 15. januar 2012.  

Vedtak: informasjonen tas til etterretning. 

 

 Åsgårdstrand 

o Barnehagen som drives i Åsgårstrands gamle lokaler ønsker å utvide. Nabo 

ønsker ikke dette og vil bruke gamle kontrakter for å forhindre dette (for 

eksempel at speiderne har fem års bruksrett). Kurt har tatt saken via forbundet 

og alt er greit, men vi må være obs på dette i tilfelle det kommer noe om det i 

media. 

Vedtak: informasjonen tas til etterretning. 

 

 1. Høyjord 

o Vestfold krets er kontaktet av Astrid Fodnæss, gruppeleder i 1. Høyjord. De 

ønsker 1) å få overført sin del av penger for salg av hytte og 2) å enten overta 

Speiderhygga som de nå bruker, eller få en 20 års leiekontrakt med kretsen 



som nå står som eier. Dette for å kunne søke om spillemidler til å pusse den 

opp.  

Vedtak: Lene kontakter Astrid for å få henne til å ta med nødvendige papirer. 

Dette må gå via forbundskontoret. 20 års leiekontrakt er antakeligvis beste 

løsning i tilfelle 1. Høyjord legger ned aktiviteten. 

 

 Antall medlemmer 

o Kurt informerte om antallet medlemmer i Vestfold krets. Det er pr i dag 808 

registrerte og 679 betalende mot 727 registrerte og 585 betalende i fjor. Ikke 

enkelt å finne ut av dette i medlemsdatabasen. 

Vedtak: informasjonen tas til etterretning. 

 

 Telefon 

o Forrige telefonregning viste at det er ringt for 40 kroner på tre mnd. 

Mesteparten av fakturaen er faste avgifter og div gebyrer. Kan vi gjøre dette 

billigere?  

Vedtak: Lene sjekker billige mobiltelefoner med kontantkort eller liknende. 

Denne kan også tas med på arrangementer. Hvis mulig, få et telefonnr som er 

enkelt å huske. 

 

 

 

 

Kurt takket for innsatsen i året som har gått og ønsket vel hjem. 


