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Kretstingets årsmøte
Nord-Trøndelag krets av Norges speiderforbund,

2. mars 2013

Åpning
Flaggsangen og hilsing til flagget.

1. Konstituering
a) Valg av møteleder
Kretsstyrets forslag:
Per Gevik – vedtatt
b) Godkjenning av representantene
Kretstingets årsmøte er satt med 25 godkjente medlemmer,
2 observatører: Thea M. W. Sørhaug, Hedda H. Garberg
2 fraværende medlemmer: Sigmund Holstad, Egge og Siv Anita Krogstad, Vinne
c) Valg av tellekorps.
Kretsstyrets forslag: Bjørn Inge Madsen og Inger Fjellhaug ble trukket tilbake
Forslag:
Bruke observatørene til denne oppgaven: Thea M. W. Sørhaug, Hedda H. Garberg - vedtatt.
d) Valg av referenter
Kretsstyrets forslag:
Richard Kolberg – vedtatt
2. Godkjenning av forretningsorden.
Kretsstyrets forslag vedlagt. Kretsleder leser opp foretningsorden til tinget.
Forslag til endring:
Punkt 3: Antall referenter endres fra 2 til 1 – vedtatt
3. Godkjenning av innkalling og saksliste.
Innkallingen av 14. jan 2013 og saklister er distribuert på e-post. Kretsleder leser opp
innkalling til tinget. Ingen merknader - godkjent
4. Valg av to representanter til å undertegne protokollen
Kretsstyrets forslag:
Simen Bugge Holstad
Sigmund Holstad – Fraværende.
Forsalg:
Per Kristian Tangvold, Egge erstatter Sigmund Holstad - Vedtatt

5. Årsmelding
a) Årsmelding for året 2012
Kretsleder leser årsmelding, påpeker det er noen trykkfeil i årsmeldingen som skal revideres.
Innleder med virksomhetsideen.
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Årsmeldingen gjennomgås i plenum og revideres under vegs, Kretsleder noterer seg
endringene og presenterer ny revidert årsmelding som godkjennes etter pausen.
Revidert og rettet årsmelding – godkjent
b) Regnskap for året 2012
Jens Hollås gjennomgår regnskapet og opplyser om aktivitetene som har inngått i kostnader
og inntekter. – godkjent, ingen kommentarer
c) Revisjonsberetning
Ståle Berg leser revisjonsberetningen
Kommentar fra Kretsleder: Det er feil dato 32.12 endres til 31.12 og ordlyd må endres til ”Det
bekreftes at beholdning på bankkonto stemmer med beholdning”
Regnskap - Godkjent
Revisjonsberetning - Godkjent
TSF Regnskap:
Jens Holdås gjennomgår regnskapet i plenum
Ingen kommentar – Godkjent
Balanse:
Jens Holdås gjennomgår balansen – Godkjent
6. Forslag
a) Ledersamlingens (16. nov 2012) forslag til terminliste for 2013
b) Innkomne forslag:
Kanotur Leksdalsvatnet 13 -16 arrangement 30. -31. aug – Vedtatt
Denne kommer i tillegg til de andre aktivitetene. Ingen andre innkomne forslag.
Revidert terminliste - Godkjent

7. Budsjett for 2013
Forslag:
Vedtak:
a)
Post 3010
Kretskontingent for nye småspeidere dekkes av kretsen. 1 mot
NB! Dette vil gjelde for neste års budsjett
b)
Post 3020
Tilskudd fra offentlig NTBUR økes til 35.000.ingen mot
c)
Post 4200
Speider arrangement økes til 19.000.ingen mot
d)
Post 4210
Roveraktiviteter økes til 8.000.ingen mot
e)
Post 4220
Ledersamlinger økes til 9.000.ingen mot
f)
Post 7144
Reise til NM-Speiding økes til 15.000.(Fordeles etter antall, påmelding og reise bestilles av kretsen)ingen mot
g)
Post 7460
Til styrets disposisjon økes til 18.000.ingen mot
h)
Underskudd belastes egenkapital
ingen mot
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8. Valg
a) Valg av kretsleder for 2 år.
Arnt J. Øvreness, valgt 2011
Kretsstyrets forslag:
Valgkomiteen har forespurt 5 kandidater, ingen er ønsker å stille som ny kandidat til dette
vervet.
Ny kretsleder ble ikke valgt.
Forslag:
Kretsstyret får fullmakt fra kretstingets årsmøte til å konstituere seg selv på første styremøte
etter årsmøte – Vedtatt
b) Valg av styremedlemmer.
Gruppene er ”valgkomite” for styremedlemmer til kretsstyret og disse velges formelt på
årsmøtet.
(1) Sandvollan: Jens Hollås, valgt 2012
(2) Mære-Sparbu: Ståle Berg, valgt 2012
(3) Levanger: Tor Arne Ven, valgt 2012
(4) Egge: Ny, Dagfinn Vie
(5) Skogn: Ny, Arnt J. Øvreness
(6) Vinne: Ny, Inger Fjellhaug
c) Valg av 2 revisorer for 2013. Kretsstyrets forslag:
Glenn Pettersen (Vinne), valgt 2012 - Gjenvalgt, - vedtatt
Ståle Berg (Mære-Sparbu), valgt 2012 – Gjenvalgt, - vedtatt
d) Valg av 2 utsendinger til NTBUR sitt årsmøte onsdag 6. mar.
Jesper Trøan (Vinne), valgt 2012
Elias Granlund (Vinne), valgt 2012
Kretsstyrets forslag:
Thea M. W. Sørhaug, - vedtatt
Hedda H. Garberg, - vedtatt
e) Valg av valgkomite for 2 år. Velges av årsmøtet, ref lovene §2-3-4.
Inger Gevik (Mære – Sparbu) valgt 2012
Inger Fjellhaug (Vinne), valgt 2011
Tor Arne Ven (Levanger), valgt 2011
Kretsstyrets forslag:
Velges på neste styremøte.

9. Annet
a) Ledere som skal tildeles 10-års tjenestetegn
Kretsleder informerer om ordningen og tradisjonen. Det er ingen i år som kommer under
denne oppmerksomheten.
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b) Ledere som skal tildeles kretsens Hederstegn
Kretsleder informerer om kretsens hederstegn. Dette er en utmerkelse kretsen kan dele ut
til de lederne som har utmerket seg og gitt mye til fordel for speiderarbeidet.
Hulda Berg Amlien startet selv som småspeider og senere som leder i nov/des 1999. Hun har
siden den tid jobbet aktivt som leder og gitt svært mye til speiderarbeidet. Kretsen ønsker
derfor å takke for glimrende innsats og engasjement med å gi henne en velfortjent utmerkelse
og kretsens hederstegn.
Vi gratulerer… og takker henne for inspirasjon!
c) Orienteringer
Inger Fjellhaug overrakte blomster til Kretsleder Arnt J. Øvreness for sitt engasjement og tro
tjeneste som kretsleder i mange år. Hjertelig og varm takk til Arnt J. Øvreness 
Årsmøtet hevet med:
Flaggsang og speiderbønn

Richard Kolberg
Norum
Sign.

Per Kristian Tangvold

Simen Bugge

Sign.

Sign.
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