Nord-Trøndelag krets av NSF
Alfheimveien 38
7715 Steinkjer
epost: kretsleder@nordtrondelag.scout.no

Referat fra kretsting Nord-Trøndelag krets av Norges Speiderforbund
10. februar 2011 på speiderhuset Steinkjer.
1. Åpning.
Kretsleder Arnt J. Øvreness ønsket velkommen.
Det var lystenning ved en representant fra hver gruppe og som fortalte om gode
opplevelser for sin gruppe i 2010.
2. Konstituering
a. Godkjenning av delegater.
Vedtak: Delegatene enstemmig godkjent. Alle fikk stemmerett.
b. Godkjenning av innkalling og saksliste
Vedtak: Innkalling og sakliste enstemmig godkjent.
c. Godkjenning av forretningsorden
Vedtak: Forretningsorden enstemmig godkjent.
d. Valg av ordstyrer
Forslag: Per Gevik.
Vedtak: Per Gevik enstemmig valgt.
e. Valg av 2 referenter
Forslag: Hulda J. Berg Amlien og Per Kristian Saxegaard Tangvold
Vedtak: Hulda J. Berg Amlien og Per Kristian Saxegaard Tangvold
enstemmig valgt.
f. Valg av 2 delegater til å skrive under protokollen
Forslag: Inger Gevik og Inger Fjellhaug
Vedtak: Inger Gevik og Inger Fjellhaug enstemmig valgt.
g. Valg av stemmetellere
Forslag: Rikard Jenssen og Dagfinn Wie
Vedtak: Rikard Jenssen og Dagfinn Wie enstemmig valgt.
3. Årsmelding for Nord-Trøndelag krets av NSF året 2010.
Arnt Øvreness la fram årsmeldingen.
Meldemsutviklingen i kretsen: Ønskelig å få med medlemsutviklingen for 2010.
Småspeiderdagen: Ekorn fra Vinne delte 1.-plassen med Villmarkspatruljen fra
Levanger. Resultatlista fra småspeiderdagen fjernes fra årsmeldingen.
Kretsens representasjon: Deltagere på NTBUR sitt årsmøte var Rune Rødsjø og
Andreas Skjerve.
Årsmeldingens oppbygning ble en del diskutert. Jens Hollås la fram forslag om at
årsmeldingen redigeres om slik at vedlegg går inn i årsmeldingen.
Det var ønske fra årsmøte om at årsmeldingen redigeres om slik at alle vedlegg går inn
i årsmeldingen.
Vedtak: Kretsstyret får fullmakt til å vedta revidert årsmelding på første styremøte.
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4. Regnskap for Nord-Trøndelag krets av NSF året 2010.
Jens Petter Hollås la fram regnskapet.
Regnskapet viser et årsresultat på kr. 4.010,05
Regnskapet er revidert og funnet i orden av revisorene Glenn Pettersen og Ståle Berg.
Vedtak: Regnskapet ble godkjent.
Ståle Berg tiltrådte møte. Han får stemmerett.
5. Innkomne saker
Arnt Øvreness la fram forslag fra kretsstyret vedrørende kretsting i Nord Trøndelag
krets av Norges Speiderforbund.
Det er ønskelig at det avholdes 2 ordinære kretsting hvert år. Et kretsting i februar
hvor årsmelding og regnskap med revisjonsberetning, innsendte saker og alle valg
behandles.
Et kretsting i oktober/november hvor arbeidsplan, fastsettelse av kretskontingent og
budsjett for kommende år behandles.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
6. Terminliste for Nord-Trøndelag krets av NSF året 2011.
Arnt Øvreness la fram kretsstyrets forslag til terminliste.
Terminlista er delt opp slik at kretsens arrangement og forbundets arrangement står
hver for seg.
Per Gevik foreslo kurshelg for ledere, rovere, peff. Denne legges til 18. -20.
november, samme helg som kretsting.
Foreslått peff-kurs 30.9. – 2.10. gjøres om til leder-, rover-, peffkurs.
Arrangør for de forskjellige arrangement føres inn i lista.
Vedtak: Terminlista godkjennes med nevnte endringer.
7. Budsjett for Nord-Trøndelag krets av NSF året 2011.
Jens P. Hollås la fram kretsens forslag til budsjett.
Yngvar Amlien la fram endringsforslag fra roverne på post 4210 – Roveraktivitet i
kretsen. Det er ønske om at denne posten endres til Roveraktivitet.
Jens Hollås la fram forslag på at post 4200 – 13-18arrangement endres til
Vandrerarrangement.
Per Gevik foreslo at post 4225-leder/roveropplæring endres til kurs og opplæring.
Vedtak: Budsjettet godkjennes med nevnte endringer.
8. Utdeling av 10-års tjenestetegn
10-års tjenestetegn ble delt ut til:
Bjørn Kåre Skogaker, Sandvollan
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9. Valg
Vedtak:
Kretsstyret konstituerer seg selv.
a. Valg av gruppenes representant i kretsstyret.
i. Skogn:Arnt J. Øvreness
ii. Mære/Sparbu: Per Gevik, vara: Hallstein Berre
iii. Vinne: Inger Fjellhaug, vara: Glenn Pettersen.
b. Valg av kretsleder for 2 år: Arnt J. Øvreness enstemmig valgt.
c. Valg av 2 revisorer for et år.
i. Glenn Pettersen og Ståle Berg
d. Valg av 2 utsendinger m/vara til NTBUR sitt årsmøte.
i. Per Kristian S. Tangvold og Sivert Grande.
ii. Vara: Rikard Jenssen
e. Valg av valgkomite:
f. Valgkomite velges på høsttinget. Kretsstyret legger fram forslag.
Arnt J. Øvreness takket for frammøte.
Kretstinget ble avsluttet med speiderbønn kl.22.00.
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