
Referat fra kretsstyremøte mandag 07. april 2014 på kretskontoret  

 
Til stede: Kurt Vidar Gundersen, Tone Klufthaugen, Sven Erik Gunnerød, Alf-Arne 
Kristoffersen, Jonas Fredriksen, Ingrid Edvardsen, Håvar Mjøs Nilsson og Tuva Lund Johansen. 
Ole Harald Flåten (kretssekretær) 
Forfall: Vilde S Snekkestad (skole) 
 
Sak 28/14  Referatsaker 

a) Godkjenning av referat fra møtet 03.03.14 
  Vedtak: Godkjent uten kommentarer. 
 

b) Referat fra møte med FNF 
Sven Erik er kretsens representant i FNF (Forum for Natur og Friluftsliv) og er 
valgt inn i FNFs arbeidsutvalg. De arbeider med å arrangere friluftslivets uke i 
september og Sven Erik skal forsøke å få speidergruppenes 
oppstartarrangement inn i fellesannonsen for FNF. 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
c) Referat fra Toppledersamlingen 
Ingrid, Sven Erik og Kurt deltok på Toppledersamlingen (Kurt representerte 
forbundets valgkomite). Det var et hyggelig og lærerikt møte hvor det ble lagt 
vekt på patruljesystemet og patruljeførerrollen. Målet er at patruljene skal 
arbeide mer selvstendig.  
Vedtak: Tatt til orientering 

 
d) Referat fra årsmøtet i VBUR 
Tone, Ingrid, Jonas og Kurt deltok på årsmøtet i VBUR og var samtidig verter 
for møtet. Thomas Lien ble gjenvalgt som leder for VBUR og Kurt ble gjenvalgt 
som siste varamann. Årsmøtet gikk rolig for seg og penger ble fordelt. 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
e) Rapport fra Peffkurs 1 
Rapport fra Peffkurs 1 er mottatt. Kretsstyret takker prosjektgruppa for et 
flott gjennomført kurs. Regnskap forelegges på neste kretsstyremøte. 
Vedtak: Tatt til etterretning 

 
f) Rapport fra Trening 2 
Jonas, Håvar og Alf-Arne var deltakere på Trening 2 og kunne rapportere om 
et lærerikt og givende kurs. . Kretsstyret takker prosjektgruppa for et flott 
gjennomført kurs. Regnskap forelegges på neste kretsstyremøte. 
Vedtak: Tatt til etterretning 

 
Sak 29/14  Lovendringsforslag 

Oppfølging fra Kretstingets årsmøte v/Kurt. 
I Forbundets lover § 2-5-4 fjernes linja som i dag heter ”Det er ikke tillatt å sette frem 
benkeforslag ved valg forberedt av valgkomiteen”. 



 
I Speidertingets retningslinjer (vedtatt av Speidertinget 2002)for Speidertingets 
valgkomite § 2-5-6 pkt. 2 fjernes linja ”Det er ikke tillatt å komme med benkeforslag 
på speidertinget”. 

 
Forslag fra Kristin Øilo til sak 06/04: 
”Kretstinget ber kretsstyret utarbeide og fremme forslag om endret lovtekst § 2-5-4. 
Forslaget bør gi valgkomiteen større bredde og utvide mandatet ved blant annet å 
tvinge fram flere kandidater i komiteen, fra flere kretser. 
Dette kan gjøres ved for eksempel flere forslagsrunder. 
Lovforslaget bør også si noe om hvordan valgkomiteen skal innstille kandidater slik at 
speidertinget får et reelt valg.” 
 

Forslagene ble diskutert og det var enighet om at det foreslås et system med 
to ”høringsrunder”. Første runde etter at alle forslag er kommet inn og alle 
foreslåtte kandidater er forespurt om de er villige til å stille. Denne listen 
distribueres kretser og korps og det settes en ny frist for endelig nominering. 
Etter denne dato lager valgkomiteen sin innstilling som distribueres. Med en 
slik ordning vil det ikke være nødvendig med benkeforslag. 
Vedtak: Kretsleder og kretssekretær setter i sammen et forslag basert på 
diskusjonene på Kretstinget og kretsstyremøte og sender dette på høring til 
kretsstyret og forslagsstiller slik at et forslag kan sendes Speiderstyret innen 
fristen 30. april. 
 

Sak 30/14  Tiurleiken 
Tuva orienterte om arbeidet med Tiurleiken. Alt er i rute og oppgavene er 
klare. Det blir felles åpning for småspeidere og speidere lørdag kl. 10. 
Tiurleikkomiteen inviterer kretslederne til å delta i åpning, seiersseremoni og 
avslutning i tillegg til at de er hoveddommere. Ordningen med kiosk bør være 
lik alle andre arrangementer i kretsen. Dette tas opp på neste 
samarbeidsmøte med KM. 
Vedtak: Tatt til orientering. 

 
Sak 31/14  Prosjekt ”Speiding er UTE” 

Planer for ”Speiding er UTE” ved Alf 
Prosjektbeskrivelse: ” I ”Friluftslivets år” ønsker vi å samle alle speidere og rovere 

til en stor friluftssamling med aktiviteter, læring og opplevelser. 
Samlingen starter fredag på forskjellige steder i Vestfold med leirslagning og 
oppgaver. 
Dagen etter orienterer de forskjellige gruppene seg fram til et felles samlingssted. 
Underveis får de oppgaver som skal løses. Alle relatert til NSFs treningsprogram og 
fordypningsmerker. 
Når de kommer fram til samlingsplassen slår man leir. Resten av dagen går med til 
frluftslivsrelaterte oppgaver. Samarbeid på tvers av enheter er en sentral del av 
dette. Alle vil få forskjellige oppgaver som skal formidles til de andre i løpet av 
kveldens leirbål. 
Søndag blir det morgensamling, fordeling av oppgaver som skal løses på tilbakeveien 
og oppbrudd. 
Alle gruppene skal dokumentere reisen sin ved hjelp av tekst og bilder som skal 
presenteres på kretsens hjemmeside og i bladet Speideren.” 



Alf har laget en grovskisse med tidsplan over arrangementet og undersøker og evt 
booker sted. Planene for arrangementet legges i kretsstyrets dropbox slik at alle kan 
komme med innspill. Det er bevilget 13.500 kroner til prosjektet. Saken tas opp på 
alle møter fram til arrangementet. 

Vedtak: ”Speiding er UTE” skal bli årets friluftsarrangement for kretsen og 
danne starten for friluftslivets år 2015. Alf følger opp. 
 

Sak 32/14  Prosjekt ”Ledertrening” 
Planer for ledertreningsprosjektet v/Kurt 
Det arbeides med å lage en samling for alle kretsens ledertrenere samt alle 
som har bistått i kursstab på ledertrener- peff- og RBG-kurs (samt andre 
interesserte). Møtet bør fortrinnsvis holdes i løpet av våren.  
Det skal holdes en ”ledertrenersamtale” med alle ledertrenere og hjelpere og 
vi arbeider for å sende minst to personer til på sentralt kurs for ledertrenere 
ved neste anledning.  
I dag har vi fem godkjente ledertrenere i kretsen: Kai, Kai, Kathrine, Therese 
og Kurt. I tillegg er Vibeke godkjent som kursleder Trekløver/Gilwell. 
Samarbeidet med Grenland fungerer kun på papiret. Kurt arbeider videre med 
saken og følger opp. 
Det er satt av 25.000 til prosjektet.  
Vedtak: Kretsstyret inviterer til en motiverende ledertrenersamling som start 
på Ledertreningsprosjektet. Kurt følger opp. 

 
Sak 33/14  Prosjekt ”Inspirasjon og fornyelse” 
  Planer for inspiratorprosjektet ble diskutert.  

Prosjektbeskrivelse: ” Vestfold krets av NSF ønsker å etablere en gruppe av 
Inspiratorer. Disse skal gis opplæring i å etablere speidergrupper, inspirere til nystart, 
”livredding” og gjenopprettelse av gamle grupper. De skal kartlegge muligheter og 
behov og lage en plan for arbeidet.  
Vi tar sikte på at dette skal være et flerårig prosjekt hvor det første halvåret mest går 
med til opplæring og kartlegging. Deretter skal tilbudet markedsføres og 
Inspiratorene vil gå inn og hjelpe grupper som ønsker det til å:  

 Komme på fote igjen 

 Skaffe flere ledere 

 Hjelpe til med programaktiviteter 

 Etablere et godt ledermiljø 

 Bidra til opplæring 

 Være mentorer 
På steder hvor det har vært speidergrupper tidligere vil det bli satt i gang kartlegging 
for å undersøke om det er grunnlag for nystart, om det er tidligere 
ledere/speidere/rovere som ønsker å bli med som ledere, om det finnes aktiva som 
gruppen kan benytte (hus, hytter, utstyr, penger) – eventuelt hjelpe gruppa med å 
skaffe midler/aktiva. De vil hjelpe til med en plan for oppstart med lederutdanning, 
ledermiljø, årsplaner, møteplaner, aktiviteter og rekruttering. Opptre som mentorer 
etter oppstart. 
På steder hvor det ikke har vært speidergruppe tidligere vil man undersøke om det er 
ønskelig med oppstart, om det er rekrutteringsgrunnlag når det gjelder ledere og 
speidere før det eventuelt settes i gang med videre arbeid. 
 



Inspiratorenes prioritering vil være: 
1. Eksisterende grupper som sliter 
2. ”Sovende” grupper som ønsker revitalisering 
3. Tidligere grupper som kan restartes 
4. Nystart av grupper” 

 
Det var enighet om at prosjektet kan kjøres paralellt med 
Ledertreningsprosjektet og ha start kommende høst.  Det arbeides med å 
finne ledere (gjerne de som ikke er aktive lenger) som har lyst til å arbeide 
med prosjektet. 
Det er satt av 13.500 til prosjektet. 
Vedtak: Inspirasjonsprosjektet startes opp høsten 2014. I mellomtiden 
arbeider kretsstyret med å finne kandidater til prosjektet. 

 

Sak 34/14  Nytt kretskontor 
Leien av nåværende kontor er sagt opp og det inngås avtale om leie av kontor 
i Tollbodgaten 17, Tønsberg. Det nye kontoret overtas 1. mai og flytting vil 
foregå i løpet av mai måned. 
Vedtak: Vestfold krets sier opp nåværende leieavtale og visekretsleder og 
kretssekretær gis fullmakt til å inngå ny leieavtale i Tollbodgaten 17 sammen 
med VBUR. 
 

Sak 35/14  RBG Vestfold 
RBG Vestfold har valgt ny ledelse og satt opp et ambisiøst program for året. 
Det starter med et omfattende grunnkurs 7.-11. mai med samband, søk og 
førstehjelp som hovedsaker. På grunn av at RBG har dårlig økonomi råder 
kretsstyret RBG til å ta betalt for kurset også av medlemmer. Det bør settes en 
pris som dekker de reelle utgiftene. RBG bes om å komme tilbake til 
kretsstyret til neste møte med en søknad om midler til innkjøp. I 
arrangementer som kretsen har og hvor RBG benyttes som vakter settes det 
av en sum til supplering av førstehjelpsutstyr og annet nødvendig. 
Referat fra årsmøtet er vedlagt. 
RBG bes om å etablere egen konto slik at man ikke benytter kretsens konto. 
Vedtak: Kretsstyret ønsker RBG velkommen tilbake og ber om en detaljert 
søknad på støtte til neste kretsstyremøte. Kr 4.200 av tidligere innkomne 
kontingentrefusjoner tilhører RBG og overføres RBGs nye konto. 

 
Sak 36/14  Kretsens økonomi 

Kretssekretær orienterer om økonomisk status per 1. kvartal. Kretsen mottar 
kr 107.000 fra VBUR mot budsjettert kr 60.000. Dette skyldes blant annet stor 
aktivitet hos rovere og RBG samt tre omfattende prosjekter. Etter flyttingen til 
nytt kontor vil månedlige leieutgifter bli mer enn halvert samtidig som dyr 
internettoppkobling kan sies opp. 
Vedtak: Tatt til orientering 

 
Sak 37/14  Ledersamling 19. mai 

Kretsstyret skal arrangere ledersamling 19. mai. Vi ønsker å arrangere dette 
på Melsom (gapahuken) med rundløype og grilling. Start kl 18:00. Sven Erik 



undersøker om stedet er ledig og kan benyttes og meddeler dette til 
kretskontoret. Tone og Kurt tar detaljplanlegging av samlingen. 
Vedtak: Tone og Kurt har ansvaret for programmet på ledersamlingen. 

 
Sak 38/14  Profilering av kretsstyret 

Jonas reiste debatt om de tillitsvalgte i kretsen burde profilere seg. Det var 
enighet om at dersom man velger en profilering skal denne være praktisk, 
kunne brukes både inne og ute og virke motiverende for andre til å ta på seg 
oppgaver i kretsen. Slike profilplagg kan gis alle som har et oppnevnt/valgt 
verv på to år eller mer. Kretssekretær undersøker priser på T-skjorter og 
fleecevest til neste møte. Kretsstyret sender inn forslag til motiverrende 
slagord på plaggene innen neste møte. 
Kretsleder bør ha en leirbålskappe som skal brukes på samme måte som et 
ordførerkjede, et symbol på stilling og med alle kretsens gruppemerker og 
leirmerker. 
Vedtak: Kretssekretær undersøker priser og profilplagg, inkludert 
leirbålskappe, til neste møtet. Kretsstyret kommer med forslag til motiverende 
slagord. 

 
Sak 39/14  På terminlista 

26.-27. april Tiurleiken  - går som planlagt 
26. april Småspeidersamling - går som planlagt 
05. mai Rovermøte  - går som planlagt 
05. mai Kretsstyremøte - går som planlagt 
09. mai RBG grunnkurs - går som planlagt 
19. mai Ledersamling  - planlegges 
23.-25. mai Kanotur – rover - blir sannsynligvis utsatt/avlyst 
02. juni Rovermøte  - går som planlagt: inviteres på ksmøte 
02. juni Kretsstyremøte - går som planlagt på Løvøya, Horten 

 
Sak 40/14  Gruppeledersamtaler 

Det er laget et opplegg for gruppeledersamtaler sentralt. Dette bør 
ledertrenergruppa se på og tilpasse kretsen. Alle nye gruppeledere bør 
inviteres til en slik samtale. 
Vedtak: Oversendes Ledertrenergruppa. 


