
 

Referat fra kretsstyremøte mandag 13. januar 2014 på kretskontoret  

 
Til stede: Ola Strand, Tone Klufthaugen, Vilde S Snekkestad, Per-Ole Larsen, Sven Erik 
Gunnerød og Jonas Fredriksen. 
Ole Harald Flåten (kretssekretær) 
Forfall: Oda Cecilie Flåten, Tuva Lund Johansen og Johannes Botne. 
 
Sak 01/14  Godkjenning av referat fra møtet 04.12.13 
  Vedtak: referat fra kretsstyremøte 04.12.2013 vedtatt uten endringer. 
 
Sak 02/14  Gruppeledersamling og lederstart 23. januar. 

Sted: Sandefjord speiderhus 
Vi starter kl 18 med pizza. Ola kjøper inn pizza, kretssekretær kjøper inn brus, 
kaffe og krus/servicetter, Per-Ole skaffer kaker. Denne delen er felles med 
Lederstart. 
Program: 
”Landsleir 2017” v/Henning, Kristin eller Ole Harald 
 ”Den nye speiderloven” v/en representant fra komiteen NSF  
 ”Speideringet 2014” v/Ola 
Status i gruppene v/Ola 
Roverinfo v/Jonas 
Velkommen til nye ledere v/Ola/Kurt 
Avslutning inkl valgkomite og rapport fra møte med KM v/Ola 
Vedtak: Tatt til etteretning 

 
Sak 03/14  Fellesmøte KM 

Møte avtalt torsdag 16. januar kl 19 på kretskontoret.  
Saker som skal gjennomgås er Tiruleiken: Vedtekter, avsluttende regnskap 
hvert år, kjøregodtgjørelse. Felles kretsleir i 2015? RBG. Faste 
samarbeidsmøter: KL på våren og begge styrene på høsten? 
Småspeidersamling. 
Vedtak: Kretsleder og visekretsleder samt kretssekretær deltar på møtet med 
fullmakt til å ta avgjørelser i disse sakene. 
 

Sak 04/14 Kretstingets årsmøte. 
Kretssekretær starter arbeidet med årsregnskap, årsmelding og sjekker ut hva 
som behøves på Fevang. 
Forslag til møteleder: Victoria Johnsen, Hortenspeiding. Kretssekretær 
forespør. 
Sven Erik leser årsberetning. 
Vedtak: Kretsens årsmøte gjennomgås på neste kretsstyremøte. Til da har 
kretssekretær gjennomgått tidligere referater for å sjekke om det er saker som 
skal tas opp. 

 



Sak 05/14  Søknad VBUR 
Denne ble gjennomgått på møtet. Frist for søknad er 15. januar. 
Vedtak: Søknad til VBUR godkjennes. Det søkes om støtte til tre prosjekter: 
1)Speiding er UTE, 2)Ledertrening og 3)Inspirasjon og fornyelse. I tillegg søkes 
det arrangementstøtte samt organisasjonsstøtte. Kretssekretær sendes 
søknader innen fristens utløp. 
 

Sak 06/14 Status gruppene i Vestfold 
Per 31.12.2013 har kretsen 755 betalende medlemmer. Ved inngangen av året 
var tallet 710. 
Vedtak: Tatt til etteretning 

 
Sak 07/14  På terminlista 

23. januar gruppeledersamling og lederstart i Sandefjord 
3. februar kretsstyremøte 
3. februar roversamling 
8. februar  roverskitur 
25. februar  kretstingets årsmøte på Fevang 

 Vedtak: Tatt til orientering 
 
 
 
 
 


