
Vestfold krets av Norges speiderforbund 
kontor@vestfoldspeiderne.no   
www.vestfoldspeiderne.no   

 

Innkalling kretsstyremøte mandag 06. februar 2017 på kretskontoret kl 18:15 
 

Til stede: Alf-Arne Kristoffersen, Bjørn Arne Olsen, Maren Paulsen, Victoria Stensrud Johnsen, 
Anders Øilo Marcussen og Thomas Lien samt Ole Harald Flåten (Kretssekretær) 
 
 
Sak 13/17 Referatsaker 

Referat fra kretsstyremøte 9. januar 2016 ble gjennomgått og godkjent uten 
endringer. 
Vedtak: Referat fra kretsstyremøte 9. januar godkjent uten endringer. 
 
 

Sak 14/17 Årsmelding 2016 
Forslag til årsmelding 2016 ble behandlet og fullført. 
Vedtak: Kretsstyrets forslag til årsmelding for Vestfold krets 2016 fremlegges 
for kretstingets årsmøte og foreslås vedtatt. 
 
 

Sak 15/17 Regnskap 2016 
Regnskap for 2016 ble gjennomgått og behandlet på kretsstyremøtet. 
Vedtak: Kretsstyrets forslag til regnskap for Vestfold krets 2016 fremlegges for 
kretstingets årsmøte og foreslås vedtatt. Regnskapet oversendes revisor. 
 
 

Sak 16/17 Forberedelser til kretsting 
Fordeling av arbeidsoppgaver til kretstingets årsmøte: 

 Registrering: Victoria 

 Sekretær: Anders 

 Årsmelding: Alf-Arne 

 Regnskap: Bjørn Arne 

 Valg: Valgkomiteen 

 Møteleder (forslag): Henning Marcussen og Hanna Davidsen 
Infosaker: NM i Speiding 2018, Roverinfo, 100-års jubileum i 2018 og 
Informasjon om nye regler for speidergrupper. 
Vedtak: Kretstingets årsmøte arrangeres i Holmestrand og kretssekretær 
klargjør alle dokumenter og saker som skal med til tinget.  

 
 
Sak 17/17 Representasjon årsmøte VBUR 

VBUR avholder årsmøte 15.mars hos Røde Kors i Tønsberg. Her er det 
møteplikt for organisasjonene og vi bør møte med minst to stykker. 
Vedtak: Thomas deltar som leder av VBUR og kretsstyremedlem og Alf-Arne 
stiller som kretsleder. 
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Sak 18/17 KL/KS-samling 
Vi har mottatt invitasjon til vårens KL-KS, denne gangen en samling for 
kretsledere, korpsledere, ett styremedlem (fortrinnsvis den ferskeste i styret), 
samt en ansatt fra de kretser og korps som har det. Påmeldingsfrist er 28. 
februar. Seminaret er 17.-19. mars. Ettersom påmeldingsfristen er før vi 
avholder vårt årsmøte reiser de som er ”sikre” medlemmer av kretsstyret. 
Vedtak: Alf-Arne og Victoria representerer kretsen på KL/KS-samlingen. 
 
 

Sak 19/17 Tiurleiken 
KM har nå nedsatt en komité for Tiurleiken og våre medlemmer er invitert til 
møte. Planleggingen er i rute og invitasjon skal være klar neste uke. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 
 

Sak 20/17 Småspeidersamlingen 
Anders hører med roverne i Husøy sjø om de vil ta på seg oppdraget. 
Rapporterer tilbake til kretskontoret. 
Vedtak: Roverne i Husøy sjø oppfordres til å ta på seg å arrangere årets 
småspeidersamling. 
 
 

Sak 21/17 NM i speiding 2018 
Jonas hadde laget en fin oppsummering av arbeidet med NM i speiding 2018 
og kretsstyret vil bli holdt jevnlig oppdatert. Kretsstyret vil ta opp hvordan 
100-årsjubileet skal markeres under konkurransen etter årsmøtet. 
Vedtak: Tatt til orientering 
 
 

Sak 22/17 Ledersamling med lederstart 
Det kom flere enn påmeldt og det var stappfullt. Hele 41 personer totalt og 20 
på lederstart. Startet med felles måltid, dette var positivt og bør gjøres fast. 
Godt å bli kjent. Leker bør også være et fast innslag på slike samlinger. Noen 
savnet mer informasjon om transport til landsleir, men det er vanskelig å gi 
mer informasjon enn man har. 
Vedtak: Tatt til etteretning 

 
 
Sak 23/17 Kommende arrangementer 

2. mars Kretstingets årsmøte – Holmestrand - OK 
3.-5. mars Peff 2 - OK 
6. mars Kretsstyremøte - OK 
10.-12. mars Rovertur - Ok 
3. april  Kretsstyremøte – OK 
Vedtak: Tatt til orientering 
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Sak 24/17 Kandidater til ”Åregaffærn” 
Kandidater til kretsens høyeste utmerkelse ble diskutert og tas opp på nytt 
neste møte.  
Kriterier: ”Åregaffærn deles kun ut på kretstingets årsmøte og deles ut til en 
leder som har virket aktivt innenfor flere ledd på gruppe- og kretsplan og som 
fremdeles er aktiv. Det er også en fordel at vedkommende også har vært aktivt 
innenfor arbeid i forbundet og har vært med på å spre et positivt inntrykk av 
Vestfold krets av NSF. Kretsstyret nominerer og beslutter hvem som skal få 
Åregaffærn. Maks utdelinger per år er tre (dog kan det deles ut opp til fem 
første året). Utmerkelsen kan ikke gis til sittende kretsstyremedlemmer. 
Åregaffærn er Vesfold krets av NSFs høyeste utmerkelse og består av diplom 
og merke (2 stk) til å bære på speiderskjorta.” 
Tidligere delt ut til: Kristin Øilo, Henning Marcussen, Katrine Myhre Nordby, 
Per-Ole Larsen og Kai Ingebrigtsen. 
Vedtak: Espen Garder, Tønsberg speidergruppe, tildeles Åregaffærn for 2017 
 
 

Sak 25/17 Vestfold krets 100 år i 2018 
Hvordan vi skal markere jubileet blir en liten diskusjon på kretstingets 
årsmøte. Vi vil deretter sette ned en arbeidsgruppe som jobber videre med 
dette. Kanskje Elisabeth kan arrangere en speidermotevisning som på 
forbundets 100-årsjubileum? 
Vedtak: Det nedsettes en komite for kretsens 100-årsjubileum etter 
kretstingets årsmøte. 
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