
Referat fra kretsstyremøte mandag 03. mars 2014 på kretskontoret  

 
Til stedet: Kurt Vidar Gundersen, Tone Klufthaugen, Sven Erik Gunnerød, Vilde S Snekkestad, 
Alf-Arne Kristoffersen, Jonas Fredriksen, Ingrid Edvardsen, Håvar Mjøs Nilsson og Tuva Lund 
Johansen. Ole Harald Flåten (kretssekretær) 
 
Sak 15/14  Godkjenning av referat fra møtet 03.02.14 
  Vedtak: Godkjent uten endringer. 
 
Sak 16/14  Velkommen til nytt kretsstyre 

Presentasjonsrunde med det nye kretsstyret. Gjennomgang av kretsstyrets 
oppgaver, taushetsplikt, etc. Valg av 1. og 2. varamann. 

Vedtak: Tuva Lund Johansen er 1. varamann og Håvar Mjøs Nilsson er 2. 
varamann til kretsstyret. 

 
Sak 17/14  Årsmøte VBUR 

Kretsstyret skal arrangere årsmøtet for VBUR på Husøy Allaktivitetshus den 
27. mars.  
”Arrangementet innebærer at styret og adm (8 personer) møter kl. 17:00 til 
19:00 og forebereder årsmøtet, de kommer rett fra jobb og skal ha middag. 
Solid enkel middag er det vi trenger. 
Årsmøtet beregnes til ca 30 deltakere (delegater og observatører) fra kl 19:00 
- 21:30. Disse skal få litt enkel servering, rundstykker/vafler e.l. og 
kaffe/te/vann/brus. 
Ved oppstart av møtet får den organisasjonen som holder årsmøtet ca 10 
minutter til å presentere seg før møtet starter. 
VBUR betaler kr. 7.000,- for dette” 
Fordeling av oppgaver og ansvar. Kretsens overskudd blir kr 7.000 – det vi 
kjøper inn. 
Tone, Sven Erik, Jonas og Kurt deltar. Kurt lager gryterett til styret. Årsmøtet 
serveres påsmurte rundstykker og drikke. Kurt ordner nøkkel med Ola. Kurt 
hører med speiderne til Husøy Sjø om de vil ta informasjonen om speideren. 

Vedtak: Tatt til etteretning. 

Sak 18/14  Ledertrening 
Kretsen sender ingen til ledertrenerkurset i år, men satser på å sende minst to 
til neste år. Vi har i dag fem godkjente ledertrenere i kretsen. Vi tilhører 
samme region som Grenland. Det har vært lite samarbeid den siste tiden. Alle 
kurs skal heretter registreres i Min Speiding. 
Vedtak: Det arbeides med å skaffe nye kandidater til ledertrenere. Min 
Speiding benyttes til kurspåmelding slik at kursene registreres i Min SpeiderCV. 

 
Sak 19/14 Kretstingets årsmøte 

Oppfølging av saker fra Kretstingets Årsmøte. Lovendringsforslaget behandles 
på neste kretsstyremøte (frist for innsendelse 1. mai). Kretssekretær 
oversende uttalelsen fra kretstinget til utvalget som jobber med den nye 
speiderloven. Det skal samles inn signaturer til årsmelding og regnskap. 
Vedtak: Tatt til etteretning. 



 
Sak 20/14 Speiderfestivalen ”Speiding er ute” 

Planlegging av ”Speiding er ute” er startet opp. Forslag til steder: 
Merkedammen, Åletjønn, Trollsvann (Sven Erik undersøker). Tidspunktet er 
26.-28. september. I forbindelse med arrangementet planlegges det ett 
ledermøte i forkant samt presentasjon av opplegg for to forberedende 
troppsmøter. Alf-Arne er prosjektleder. 
Vedtak: Alf-Arne Kristoffersen er prosjektleder for ”Speiding er ute” og saken 
tas opp på hvert kretsstyremøte framover. 

 
Sak 21/14 Toppledermøtet 

Det arrangeres Toppledermøte 21.-23. mars. Kurt deltar på møtet som leder 
av NSFs valgkomité. Ingrid og Sven Erik deltar som kretsens representanter. 
Kretsleder og kretssekretær ser på tilbakerapportering i hht strategisk plan. 
Vedtak: Ingrid Edvardsen og Sven Erik Gunnerød deltar på Toppledermøtet 
som Vestfold Krets sine representanter. 

 
Sak 22/14  På terminlista 

21.-23.mars Trening 2  - invitasjon sendt ut. Holdes på Torød. 
27. mars VBUR årsmøte – arrangeres av oss på Husøy allaktivitetshus 
07. april Rovermøte – på kretskontoret. 
07. april Kretsstyremøte 
25.-27. april Tiurleiken – møte neste uke, imøteser invitasjon. 
26. april  Småspeidersamling – invitasjon klar sendes ut denne uke. 
19. mai Ledersamling – planlegges neste gang. 
Vedtak: Tatt til orientering. 

 
Sak 23/14  Post 

Det er kommet melding om oppdatering av diverse registre. 
Vedtak: Tatt til orientering – kretssekrerær følger opp. 

 
Sak 24/14 Oppstart prosjekter 

Vi har tre nye prosjekter som skal startes opp i år: 

 Ledertrening – behandles på neste møte 

 Speiding er ute – prosjektleder: Alf-Arne, fast post på alle 
kretsstyremøter 

 Inspirasjon og fornyelse – behandles på neste møte.  
Vedtak: Tatt til etteretning 

 
Sak 25/14  Nytt kretskontor 

Det er kommet forslag fra VBUR/UngInfo om kontor sammen med dem i 3. 
etasje. Kretsleder og kretssekretær ser på lokalene og en eventuell beslutning 
om flytting kan gjøres på e-post dersom det foreligger en god løsning innen 
neste kretsstyremøte. 
Vedtak: Kretsleder og kretssekretær befarer nytt kontor. Beslutning tas 
eventuelt per e-post. 
 



Sak 26/14  FNF 
Sven Erik har deltatt på FNFs (Forum for Natur og Friluftsliv) årsmøte og er 
valgt inn i FNFs arbeidsutvalg. Han tar en orientering om FNF på neste 
kretsstyremøte. Han skal bl.a. arbeide for en felles prispolitikk på 
medlemmenes utelehytter. 
Vedtak: Sven Erik Gunnerød velges til Vestfold Krets representant i FNF. 
 

Sak 27/14  RBG 
Restarten av RBG Vestfold er litt forsinket, men årsmøte med valg holdes på 
kretskontoret mandag 17. mars kl 18:00. 
Vedtak: Tatt til orientering. 

 
 


