
Vestfold krets av Norges speiderforbund 

Referat fra kretsstyremøte mandag 7. mai 2012 
 

Tid og sted: Klokken 19.00 på kretskontoret 

 
Til stede: Ola Strand, Kai Ingebrigtsen, Tone Klufthagen, Vilde Sjømæling Snekkestad, Svein Erik Gunnerød, 

Per-Ole Larsen, Johannes Botne og kretssekretær Lene Loftesnes 

 

Sak 44/12 Godkjenning av referat fra møtet 16. april 2012 

Vedtak: Referatet er godkjent 

  

Sak 45/12 Regnskap 

Regnskap for 1. kvartal er ikke ferdigstilt, men kretssekretær har laget et ca-oppsett pr 30.04.12. Det er vedlagt. 

Vedtak: Det foreløpige regnskapet tas til etterretning.  

 

Sak 46/12 Kretskontingent 

Vestfold krets har i dag en kretskontingent på 150,-. Søskenmoderasjonen er 90%. Kretskontingenten kan være 

opptil 50% av forbundskontingenten (pr 2012 er den på 400,-) og velge mellom 0%, 50% og 90% 

søskenmoderasjon. Det er kretstinget som må vedta en evt justering. Neste justering er for 2013 (frist ca februar). 

Vedtak: Kretsstyret foreslår for kretstinget at kretskontingenten øker til 200 kr og at søskenmoderasjonen endres 

til 50%. 

 

Sak 47/12 RBG 

Man tror noen av medlemmene kommer tilbake til høsten, gruppa ønsker å eksistere. Mulig det blir mer aktivitet 

på og etter kretsleiren. Hvem som er leder er det opp til gruppa å velge på eget årsmøte.  

Vedtak: Kretsstyret ønsker ikke å gjøre noe i forhold til RBG nå.  

 

Sak 48/12 Småspeidersamling, Tiurleik: evaluering 

Gode gjennomførte arrangementer i godt vær. Bare positive tilbakemeldinger fra småspeiderne. Noen mente 

Tiurleiken burde starta på lørdag, mens andre mener det er ok å reise leir fredag. Kanskje man bør ha mer 

opplegg fredag? Småspeidersamlinga gikk i pluss økonomisk. Tiurleiken har eget regnskap. 

Vedtak: Kretsstyret er fornøyde med arrangementene. Man ønsker innsyn i Tiurleikens regnskap. Lene ber om 

dette. 

 

Sak 49/12 Kretsleir 

Påmeldinger og penger har begynt å komme inn (fristen var 1. mai) men regner på at noen kommer sent. Ca 220 

påmeldte pr i dag. Leirplanlegginga er ellers i rute.  

Vedtak: Orienteringen tas til etterretning. 

 

Sak 50/12 Vara til roverforum 

Ingen kandidater har meldt seg. Noen som kjenner noen de kan spørre direkte? 

Vedtak: Vilde hører med Ingrid, Svein Erik spør Oda Cecilie. 

 

Sak 51/12 På Terminlista 

11.-13. mai  Peffhaik  

4. juni   Kretsstyremøte.  

8. – 10. juni  NM i speiding. 

30. juni – 7. juli  Kretsleir 

 

Vedtak:  Peffhaik er i rute. 16 påmeldte, Kurt, Kristin og Henning arrangerer.  

 Kretsstyremøte 4. juni blir på kretskontoret. Serveres reker med tilbehør. 

 NM: patruljene har fått beskjed om å melde seg på og at det kun er 1250,- pr patrulje fra kretsen. 

 

Sak 52/12 Post – ingen post 

 

Sak 53/12 Eventuelt – ingen hadde noe her.  


