Til kretsens speidergrupper
Levanger 12.januar 07
Innkalling til Kretsting 9.-10. februar 2007
I lovens paragraf 2-3-3 heter det at innkalling til kretstinget sendes kretstingets
medlemmer minst 2-to uker før møtet.
……………………. speidergruppe innkalles med dette til kretsting på Langvassheimen.
Saksliste og nødvendig dokumenter sendes kretstingets medlemmer så snart det foreligger.
I lovens paragraf 2-3-2, som omtaler hvem gruppa kan sende på kretsting, og etter
medlemslista fra forbundet pr. 01.12.2006 – har:
Din gruppe følgende kandidater som har tale- og stemmerett:
1 gruppeleder eller 1 valgt vara for han/henne
….…..leder(e) og …….……speider(e)/rover(e)
Gruppa kan sende observatører som kun har talerett. Disse vil bli tellekorps ved eventuell
avstemning i saker som tas opp på kretstinget.
Påmelding sendes/leveres/tas med/mailes/sms/teles: Roy Jenssen senest 1. februar
Linsveg 2a 7600 Levanger/kretskontoret/styremøte/rwjens@online.no/95077427/74017695
Kostpris pr. deltaker er satt til kr. 50,00 – betales ved registrering/ankomst tinget.
Ta med skrivesaker, speidersangbok, sovepose, laken, putevar og eventuelt liggeunderlag
(gulv)
Kjøreplan:
Fredag 9. februar

Lørdag 10. februar

kl. 19.00 Registrering – kaffe/te – saft
kl. 20.00 Sosial speiderkro
-samtaleemner
-erfaringsutveksling
kl. 21.00 Mat
kl. 21.30 Sosial speiderkro fortsettes.
kl. 08.00 Revelje
kl. 09.00 Frokost – Forberedelser til tinget
kl. 10.00 Go` morgen-samling
kl. 10.30 Kretstinget starter
kl. 13.00 Lunsj
kl. 14.00 Kretstinget fortsetter
kl. 16.00 Avslutning

NB!!
Innen samme dato må din gruppe ha sendt inn:
(se videre)
Kretsens arbeidsmotto: Ta speidernes ønsker og ideer på alvor og lag speiding ut av det.
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*Forslag på kandidat som visekretsleder
*Gruppas medlem i styret neste periode
*Forslag på kandidater til kretsens hederstegn
*Melding om ledere som skal tildeles 10-års tjenestetegn
* Saker som skal behandles på tinget.
Under åpningen av tinget skal en fra hver gruppe tenne et lys og fortelle om en god
speideropplevelse fra 2006. HUSK kubbelys.

Kretsstyret ønsker alle velkommen til kretsting og ikke minst ei uforglemmelig helg.

Med speiderhilsen

Roy Jenssen
kretsleder

Til opplysning:
Har planer om å samle kretsens rovere etter tingets slutt og videre ut den helga. Mer info blir
sendt ut senere.
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