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Referat fra kretsstyremøte mandag 5. februar 2015  
 

Til stede: Tone Klufthaugen, Alf-Arne Kristoffersen, Jonas Fredriksen, Ingrid Edvardsen, Vilde S 
Snekkestad, Tuva Lund Johansen og Håvar Mjøs Nilsson samt Ole Harald Flåten 
(kretssekretær). 
Forfall: Kurt Vidar Gundersen (jobb) og Sven Erik Gunnerød (skole) 
 
Sak 12/15 Referatsaker 

Referat fra kretsstyremøte 12. januar 2015. 
Vedtak: referat for kretsstyremøte 12.01.15 godkjent uten endringer 

 

Sak 13/15 Friluftslivets år 
Det fremkom ingen nye ideer til arrangement på gruppeledersamlingen. Vi 
tilstreber friluftsliv på alle våre samlinger. 
Vedtak: Tatt til etterretning 

 

Sak 14/15 Gruppeledersamling med Lederstart 
Det var 24 stk på gruppeledersamlingen, seks på lederstart. På grunn av 
massivt regn ble begge arrangementene holdt inne. Roverne var fornøyde 
med Roverprosjekt 2015 og jobber videre med dette. Friluftslivets år og 
ombudstrukturen ble diskutert og det ble servert deilig suppe. 
Vedtak: Tatt til orientering 

 

Sak 15/15 Kretstingets årsmøte 
Høyjord speidergruppe er lokal arrangør 
Arbeidsfordeling kretsstyret: Årsmelding: Tone; Regnskap: Kurt; Valg: 
Valgkom; Ombudsstruktur: Alf; Alt annet ordnes av Henning Marcussen. 
Vedtak: Tatt til orientering 

 

Sak 16/15 Årsmelding 2014 
Forslag til årsmelding ble gjennomgått og finpusset. 
Vedtak: Kretsstyrets årsmelding for 2014 godkjennes og oversendes 
kretstingets årsmøte for endelig godkjenning. 

 

Sak 17/15 Regnskap 2014 
Regnskap for 2014 ble gjennomgått. Revisor gjennomgår regsnkapet tirsdag 
10. februar. 
Vedtak: Regnskap for 2014 godkjennes og oversendes kretstingets årsmøte 
sammen med revisorbekreftelse for endelig godkjenning. 

 

Sak 18/15 Kommende arrangementer 
13.-15. feb RBG-kurs  førstehjelp viderekommende - OK 
26. feb  Kretstingets årsmøte - OK 
2. mars Kretsstyremøte – OK NB! Må diskuteres med de nyvalgte  
  kretsstyremeldemmene på kretstinget. 
5. mars Ledertrening 1: Førstehjelp kl 17-22 - OK 
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20. mars RBG-kurs – OK 
26. mars Ledertrening 1: Sikkerhet på tur kl 18-22 - OK 
13. april Kretsstyremøte - OK 
17.-18. april Ledertrening 1: Praktisk friluftsliv - OK 
24.-26. april Tiurleik – KM ansvarlige, oppgaver skal godkjennes av  
  kretsleder 
25. april Småspeidersamling – Kathrine, Vilde og Tina 
Vedtak: Tatt til orientering 

 

Sak 19/15 Ombudssystem i kretsen 
Gruppeledersamlingen var positiv til å benytte ombudsstruktur. Alf har vært i 
kontakt med andre kretser og fått deres erfaringer. Der er ombudene 
ansvarlige for de enhetsvise arrangementene. Det bør være 2-3 medlemmer i 
hvert ombud. Roverne velger sine egne. Alle oppnevnes av kretsstyret for en 
periode på to år, men første gang oppnevnes halvparten på ett år slik at det 
blir rullering. 
Vedtak: Kretsstyret foreslår for kretstingets årsmøte at Vestfold krets av NSF 
gjenoppretter ombudsstruktur. Kretsstyret får i oppgave å lage mandat for 
disse og oppnevne medlemmer i ombudene. 

 
Sak 20/15 Reduksjon av antall medlemmer i kretsstyret. 

Som en følge av at kretsen gjenopptar ombudsstrukturen vil det være behov 
for færre personer i kretsstyret. Kretsstyret vil derfor jobbe med en lovendring 
til kretstinget til høsten. 
Vedtak: Kretsstyret fremmer forslag om reduksjon av antall 
kretsstyremedlemmer på høstens kretsting. Tas opp som sak etter 
sommerferien. 
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