
Referat kretsstyremøte mandag 03. november 2014 på Kretskontoret  

 
Til stede: Kurt Vidar Gundersen, Tone Klufthaugen, Vilde S Snekkestad, Alf-Arne Kristoffersen, 
Jonas Fredriksen, Ingrid Edvardsen og Håvar Mjøs Nilsson. Ole Harald Flåten (kretssekretær). 
Forfall: Sven Erik Gunnerød og Tuva Lund Johansen. 
 
 
Sak 93/14  Referatsaker 

a) Godkjenning av referat fra møtet 06.10.14 
 Vedtak: Referat fra kretsstyremøte 06.10.2014 godkjent uten kommentarer. 

 
Sak 94/14  Prosjekt ”Speiding er UTE” 

Referat fra ”Speiding er UTE” ble lagt i styrets dropbox før møtet og 
gjennomgått. Kretsstyret var enige om at det hadde vært et godt arrangement 
til tross for liten deltakelse. Erfaringene benyttes i senere arrangement. 
Vedtak: Rapport fra ”Speiding er UTE” ble tatt til etteretning. 
 

Sak 95/14  Prosjekt ”Ledertrening” 
Prosjektet starter med et møte tirsdag 4. november kl 18:30 i Horten. Her bør 
man se på datoer for kurs, kursstruktur, samlinger og møter i kretsen. 
Vedtak: Tatt til orientering. 

 
Sak 96/14  Prosjekt ”Inspirasjon og fornyelse” 

Dette prosjektet startes samtidig med ”Ledertrening”.  Prosjektet kan gjerne 
samkjøres med en profileringsplan for kretsen. 
Vedtak: Tatt til orientering. 
 

Sak 97/14  Tilskudd 1. Høyjord speidergruppe 
Budsjett for reparasjon av tak/pipe på speiderhuset ”Speiderhygga” er 
kommet. Totale kostnader kr 48.400 eks mva. kr 60.500 inkl mva. I hht 
tidligere behandling gjenstår det kr 32.767,67 av pengene fra Albert Holsts 
legat og kr 20.000 fra salget av ”Nissebu”. Totalt kr 52.767,67. Det foreslås at 
summen overføres 1. Høyjord speidergruppe for utbedring av ”Speiderhygga”. 
Vedtak: Det resterende beløp fra salget av ”Nissebu” og Albert Holsts legat, kr 
52.767,67 overføres 1. Høyjord speidergruppe for utbedring av 
”Speiderhygga”. 
 

 
Sak 98/14  RBG Vestfold - samarbeidsavtale 

Forslag til samarbeidsavtale mellom RBG Vestfold og Vestfold krets av NSF er 
utsendt tidligere. Før kretsstyremøtet er denne behandlet av RBG. Det ble 
foretatt noen rettinger/presiseringer. Avtalen signeres på prosjektmøtet 4. 
november. 
Vedtak: Samarbeidsavtale mellom RBG-Vestfold og Vestfold krets av NSF 
godkjennes. 

 



Sak 99/14 Møte med KM 
Kretssekretær sender opplysninger om NSFs representanter i Tiurleikkomiteen 
til KM. KM ønsker ikke samarbeid med NSF om kretsleir, men vil invitere NSF-
grupper. KM ønsker et uformelt samarbeid og ikke faste møter. Retningslinjer 
for Tiurleiken skal gjennomgås. Kurt har ansvaret for dette. 
Vedtak: tatt til etterretning.  
 

Sak 100/14 Kretsting 13. oktober 
Oppfølging fra Kretstinget: Avtale med RBG er OK, reglement for 
Småspeidersamling sendes arrangørene.  
Vedtak: Følges opp av kretssekretær. 
 

Sak 101/14  På terminlista 
03. november  Kretsstyremøte - OK 
03. november   Roversamling  - OK 
14.-16. november Trening 1 – Under planlegging 
24. november  Fredslyset - OK 
01. desember  Kretsstyremøte – ny dato er 11. desember 
01. desember  Roversamling – OK 
Vedtak: Ny dato for kretsstyremøtet er 11. desember kl 18. Kretssekretær 
sender invitasjon til aktuelle andre deltakere og finner sted sammen med 
kretsleder. 

 
 

Sak 102/14 Gruppebesøk 
Kretsstyret skal besøke gruppene for å kartlegge hvilke behov som finnes, hva 
kretsen kan bistå med og hva de ønsker av kretsen. Her kan bl.a. roverarbeid 
presenteres. Kurt og Alf la fram program for en besøksrunde. De lager brev 
som sendes gruppene. Kurt og Alf/Tone er med på gruppebesøkene. 
Vedtak: Besøksrunde hos gruppene skal gjennomføres før Kretstingets 
Årsmøte. 
 

Sak 103/14 Friluftslivets år 
Det skal lages veilederkurs i friluftsliv fra sentralt hold. Kretsene oppfrordres 
om å oppnevne friluftslivsambassadører: Jonas er Vestfolds representant. Det 
arrangeres treklatrekonkurranse: Mobilt tre? Det kan søkes penger til tiltak. 
De som blir med får gratis sag/øks. Friluftslivets år skal gi oss synliggjøring. 
Vedtak: tatt til orientering. Jonas er ansvarlig i kretsstyret for Friluftslivets år. 

 
Sak 104/14 Profilartikler kretsstyret 

Kretsleder og –sekretær tar seg av dette til neste møte 
Vedtak: Behandles på neste møte. 

 
Sak 105/14 Deltakelse på kurs 

Det kan søkes kretsen om deltakelse på sentrale kurs som gir 
spesialkompetanse. De som deltar og får støtte må forplikte seg til å holde 
kurs i kretsen/dele sin kompetanse i kretsen. Dette settes det opp en 



”kontrakt” på. 
Vedtak: Ledere/rovere i kretsen kan søke om støtte til kompetansegivende 
kurs mot gjenytelse for kretsen. Søknader behandles av kretsstyret. 

 
Sak 106/14 Æresbevisninger til ledere 

Det er mange slitere rundt om i gruppene. Kretsstyret ønsker at gruppene 
vurderer å gi disse en utmerkelse som for eksempel æreskniven. 
Oppfordringen sendes gruppene og tas opp på gruppebesøkene. 
Kretsstyret vurderer om det er kandidater som bør foreslås til Sølvulven i 
Vestfold.  Man må også vurdere kandidater til andre æresbevisninger på 
kretstinget i mars 
Vedtak: tatt til etteretning. 

 
Sak 107/14 Friluftslivsdatabase 

Det er ønskelig med en database over steder som egner seg spesielt til 
friluftsliv/speiderturer/-møter i Vestfold. Kretssekretær ser om dette kan la 
seg gjøre på hjemmesiden. 
Vedtak: behandles videre på neste møte. 
 

Sak 108/14 Kretsmerker 
Det er snart tomt for kretsmerker. Det er et ønske fra Speidersport at disse 
selges derfra. Kretssekretær undersøker. 
Vedtak: tatt til etteretning. 

 
 
 


