Kretstingets årsmøte, Flatanger 14.02.04.
Referat.
Sak.1. Åpning.
Årsmøtet ble innledet med lystenning og hilsen fra hver av de
representerte gruppene.
Sak 2. Konstituering.
A. Godkjenning av delegater.
Vedtak: Delegatene ble godkjent.
B. Godkjenning av innkalling og sakliste.
Dagfinn Wie foreslo å flytte sak 3, innkomne forslag, til etter sak 6.
Vedtak: Innkalling og sakliste godkjennes med nevnte endring.
C. Godkjenning av nytt forslag til forretningsorden.
Kretsleder la fram nytt forslag til forretningsorden med endring i pkt. 7
”Observatører har ikke talerett på tinget.”
Dagfinn Wie la fram forslag om at observatører skal ha talerett på tinget.
Vedtak: Forretningsorden ble godkjent med følgende ordlyd i pkt. 7:
”Observatører har talerett på tinget.”
D. Valg av 2 møteledere.
Vedtak: Are Ingulfsvann og Ole J. Eilertsen ble valgt.
E. Valg av 2 referenter.
Vedtak: Hulda J. Berg Amlien og Bjørn Kristian F. Bache ble valg.
F.

Valg av 2 delegater til å underskrive protokollen.
Vedtak: Atle Bylund og Tor Arne Ven ble valgt.

G. Valg av tellekorps.
Vedtak: Observatørene velges.
Sak 4. Årsmelding for Nord-Trøndelag krets av NSF for året 2003.
Kretsleder la fram årsmelding.
Det ble gjort følgende kommentarer og endringer:
Vedr. del, kretstingets årsmøte, ble det gjort følgende bemerkninger.
Dagfinn Wie mente at saken om webside bør komme på årsmelding for 2004 da dette ikke er
ferdig utarbeidet.
Vedtak: Setningen ble stående.
Vedr. del om medlemsutviklingen.
Jens Hollås kommenterte at det er 15 speidere på Sandvollan, ikke 12 som i årsmeldingen.
Vedtak: Årsmeldingen rettes til 15 speidere.
Vedr. del om kretsleiren.
Terje Vågan savnet resultater fra volleyballturneringen og katapultkonkurransen.
Vedtak: Resultatene tilføyes årsmeldingen.
Vedr. del om nye ledere.
Dagfinn Wie ønsket at siste setning skulle fjernes. ”Det er berammet lederstart, et
introduksjonsprogram både for nye ledere som for erfarne, er terminfestet til begynnelsen

av februar 2004.”
Vedtak: Setningen ble stående.
Vedr. del om kretsbannerkonkuransen.
Morten Brunes kommenterte at snittalderen for patrulje Ulv, Egge, er 15 år, ikke 16 år.
Vedtak: Årsmeldingen rettes til 15 år.
Vedr. del om småspeiderdagen.
Terje Vågan bemerket at premien er kretsens vandrer-elg, ikke kretsens skinn.
Vedtak: Dette rettes opp i årsmeldingen.
Renate Bakken savnet stedsangivelse for småspeiderdagen.
Vedtak: Dette føres inn i årsmeldingen.
Vedr. del om speidingens dag og høsthaiken.
Jens Hollås la fram forslag om at disse punktene bør legges under punkt for regionene.
Vedtak: Punktene flyttes til punkt for regionene.
Dagfinn Bye kommenterte at Skogn speidergruppe ikke deltok på høsthaik for Sør-region.
Vedtak: Årsmeldingen rettes opp på dette punktet.
Vedr. del om Forum for Natur og Friluftsliv.
Jens Hollås stilte spørsmål ved om all tekst under dette punktet var nødvendig.
Vedtak: Teksten blir stående.
Vedr. del om regionene.
Terje Vågan savnet arr. Jota/Joti i Midt-Region, med 50 deltagere.
Vedtak: Dette føres inn i årsmeldingen.
Renate Bakken savnet navn på gruppene tilhørende Midt-Region og Nord-Region.
Vedtak: Dette føres inn i årsmeldingen.
Vedr. del om kretsleder.
Dagfinn Wie ønsket å tilføre at kretsleder har deltatt på Egge speidergruppe sitt
50 års-jubileum 15. mars 2003.
Vedtak: Dette føres inn i årsmeldingen.
Terje Vågan ønsket å tilføre at kretslederen deltok på kretsleiren.
Vedtak: Dette føres inn i årsmeldingen.
Vedr. del om styrkelista.
Det kom ønske om at styrkelista taes med i årsmeldingen.
Vedtak: Styrkelista taes med i årsmeldingen.
Jens Hollås bemerket at Sandvollan pr. des. 2003 har 17 betalte medlemmer, 3 er utmeldt. Poengterte
at det finnes flere lister.
Vedtak: Årsmeldingen godkjennes med vedtatte endringer.
Flatanger Speidergruppe tiltrådte møtet.
Gruppen stiller med 2 repr. med stemmerett og 2 observatører.

Sak 5. Regnskap for kretsleiren 2003.
Roy Jenssen la fram regnskap for kretsleiren.
Kretsstyrets forslag til vedtak:
A. Det overføres et beløp på kr. 10.000,- til kretsens drift og det prioriteres planlegging og
gjennomføring av Grunntreningen for ledere/rovere. Det skal fortrinnsvis brukes innleide
kursledere.
B. Det resterende beløp fordeles på de deltakende grupper, også gjestegruppe, i forhold til antall
deltakere under 26 år og som har betalt sin kontingent for 2003.
C. Revisjonsberetning.
Revisjonsberetningen tas til etterretning og regnskapet godkjennes.
Dagfinn Wie hadde 2 endringsforslag.
Pkt. A: Beløpet endres med ”beløp inntil kr. 15.000,-.”
Vedtak for pkt A: Dagfinn Wie sitt endringsforslag ble godkjent, 15 stemmer for, 2 stemmer mot,
3 stemmer blank.
Pkt. B: Teksten endres til ”i forhold til antall deltakere og som …”
Vedtak for pkt. B: Dagfinn Wie sitt endringsforslag falt, 10 stemmer mot, 8 stemmer for,
2 stemmer blank.
Vedtak: Kretsstyrets forslag til vedtak godkjennes med vedtatt endring.
Sak 6. Regnskap for Nord-Trøndelag krets av NSF år 2003.
Roy Jenssen la fram regnskap for Nord-Trøndelag krets av NSF år 2003.
Kretsens forslag til vedtak:
A. Revisjonsberetningen tas til etterretning og regnskapet godkjennes.
B. Overskuddet tillegges egenkapitalen.
Dagfinn Wie stilte spørsmål angående post 5930, 13-16 arr., og om post 7020, gave til Levanger
Speidergruppe, ikke var ført på feil post.
Vedtak: Kretsstyrets forslag til vedtak godkjennes.
Årsmøte tok pause kl. 10.25.
Møtet settes igjen kl. 10.40.
Sak 3. Innkomne forslag.
A. Kretsens strategiske plan.
Kretslederen orienterte om kretsens strategiske plan.
Kretsstyrets forslag til vedtak: Forslaget vedtas slik som beskrevet i Strategiske mål for
2004 – 2005, og med de økonomiske rammer som er angitt i budsjett.
Følgende kommentarer vedrørende planen:
-Arnfinn Wie synes det er fint med arr. for 13 – 16 og rovere. Hva med arr. for 11 –
12åringer?Dersom regionene skal ta dette, finnes det midler?
- Renate Bakken mente gruppene kan komme med ideer, for så å søke om midler.
- Roy Jenssen mente kretsen må konsentrere seg om 13 – 16. Disse kan igjen gå tilbake til
gruppene sine og ta arr. for resten av gruppen.
- Odin Lein Strand synes det er bra med 13 – 16. Noe for de mindre å se fram til.
- Tor Arne Ven mener det er rett å fortsette med 13 – 16 som nå.
- Renate bakken mener at det kan være arr. for de som er mindre, men kom med forslag.
Vedtak: Kretsens forslag til vedtak er vedtatt.
B. Steinkjer St. Georgs marsj.
Kretslederen la fram kretsstyrets forslag vedr. Steinkjer St. Georgs marsj.
Kretsstyrets forslag til vedtak: Kretsstyret får fullmakt til å vurdere framtidige arrangement
av Steinkjer St. Georgs marsj.
Følgende kommentarer vedrørende saken:
- Dagfinn Wie undres over hvorfor folk ikke kommer. Tiden er ikke grunn god nok.
Hovedtyngden av arbeidet med arrangementet må komme fra Midt-regionen.

-

Tor Arne Ven mente det ikke bør være vanskelig å være med på dette.
Odin Lein Strand er positiv til arr. Fin familietur.
Renate Bakken synes det kan være fin reklame for speidern. Hva kan vi gjøre for å få med
flere? Markering av St. Georgs dag.
- Dagfinn Wie kom med følgende skriftlig forslag: ”Følgende taes med i vurderingen:
- anbefalinger og råd fra tidligere ansvarlige for marsjen.
- Muligheter for å kombinere speideraktiviteter med marsjen.
Vedtak: Tilleggsforslaget er vedtatt.
C. Tilbakebetaling av overskudd fra kretsleiren.
Kretslederen la fram forslag vedrørende tilbakebetaling av overskudd fra kretsleiren.
Kretsstyrets forslag til vedtak:
Overskudd fra kretsleiren fordeles slik.
- Det benyttes et beløp på inntil kr. 15.000,- til ledertrening for kretsens ledere.
- Det kjøpes et antall leirmerker som deles ut til leirens deltakere.
- Det resterende beløp fordeles på gruppene etter antall deltakende speidere under 26 år, hvor
Mære/Sparbu gruppe og den skotske vennskapstroppen er en enhet.
Følgende kommentarer vedrørende saken:
Terje Vågan, Tor Arne Ven, Atle Bylund, Odin Lein Strand og Roy Jenssen hadde en dialog
på hvor lenge leirmerker skal stå på skjorta, og hvem som ev. kontrollerer om de står for
lenge. Dagfinn Wie syntes ikke dette egentlig hadde noe med denne saken å gjøre.
Vedtak: Det kjøpes et antall leirmerker som deles ut til leirens deltagere. De øvrige punktene er
det votert over tidligere.
D. Økning av kretsens km.-godtgjørelse.
Kretslederen la fram forslag til endring av km-godtgjørelse.
Kretsstyrets forslag til vedtak: Kjøring i kretsstyrets tjeneste betales etter kr. 2.50 pr. km. Det
påløper ikke tillegg for passasjerer eller last.
Dagfinn Wie syntes det var mye økning av satsen.
Jens Hollås la fram følgende skriftlig forslag: ”Kjøring i kretsstyrets tjeneste betales etter
kr.2.00 pr. km. Det påløper ikke tillegg for passasjerer eller last.
Vedtak: Kjøring i kretsstyrets tjeneste betale etter kr. 2.00 pr. km. Det påløper ikke tillegg for
passasjerer eller last.
Møtet hevet kl. 11.45.
Møtet settes kl. 14.00.
Arnt Øvreness forlot møtet.
Sak 7. Terminliste for krets og regioner.
Roy Jenssen la fram terminliste for krets og regioner.
Kretsstyrets forslag til vedtak:
1. Terminlisten for kretsen og regioner godkjennes.
2. Kretsens ledere/rovere må være delaktige i staben for at terminlisten kan gjennomføres.
Påmelding/oppstart av planlegging senest 2 måneder før gjennomføring.
Vedtak: Kretsstyrets forslag til vedtak godkjennes.
Sak 8. Felles leire i kommende år.
Roy Jenssen orienterte om
a. Felles Midt-norsk leir sommeren 2006.
b. The New Brownsea Island Summit, aug. 2007. Lokal minneleir på Ytterøy om den første
speiderleiren i 1907. Arrangeres sammen med KFUK-KFUM kretsen.
Kretsstyrets forslag til vedtak:
Kretsstyret får fullmakt til å engasjere seg etter behov, slik at arrangementene blir gjennomført.
Vedtak: Kretsstyrets forslag til vedtak godkjennes.
Kristina Johansen fra Flatanger forlot møtet.
Sak 9. Budsjett for Nord-Trøndelag krets for året 2004.
Roy Jenssen la fram budsjett for Nord-Trøndelag krets for året 2004.
Kretsstyrets forslag til vedtak:
Budsjettet godkjennes.

Kommentarer vedr. budsjettet.
- Odin Lein Strand mente det var lite avsatt til rover 5-kamp i forhold til roverfestival.
- Roy Jenssen mente festivalen er et dyrere arrangement.
- Terje Vågan luftet tanken på om det heller burde gis støtte til hjemme-telefon.
- Roy Jenssen kommenterte at det ofte er kjekt å ha tilgang til speiderbasen på speiderhuset.
- Jens Hollås refererte fra årsmøtet 1999 og fra sak 42/99 fra kretsstyret der det er gjort
spesielle vedtak vedrørende bevarte midler.
- Jens Hollås kom med følgende skriftlige forslag:
Post 5521: 13 – 16 deltagelse, 5 speidere kr. 2.000,-.
Sentral deltakelse for 8 rovere kr. 3.200,-.
Vedtak: Forslaget falt.
Post 3060: St, Georgs-marsjen kr. 4.500,-.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.
Midler til reise speider- og roverforum kr. 5.000,-.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.
- Dagfinn Wie(Egge speidergruppe) kom med følgende skriftlig forslag:
Post 5311: Kjøregodtgjørelse. Justeres ned til kr. 8.000,-.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.
- Post 7020: Roveraktivitet justeres opp til kr. 2.500.-.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.
- Post 7620: Telefon/Internett. Posten økes til kr. 5.000,-.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt.
Innlegg fra Inger Fjellhaug:
Det er uforsvarlig å vedta et budsjett med så stort underskudd.
- Forslag til vedtak for sak 9.
Kretsstyret trekker sitt forslag om bruk av bevarte midler – jfr. Sak 7 kretsting 1999.
Budsjettet gjøres opp med tilsvarende underskudd.
Vedtak: Forslag til vedtak godkjennes, 15 mot 3 stemmer.
Sak 10. Valg.
Dagfinn Bye la fram valgkomiteens forslag til kandidater.
1. Valg av kretsleder for 2 år.
Arnt Øvreness ble foreslått.
Vedtak: Arnt Øvreness ble enstemmig valg.
2. Valg av 1 styremedlem for 2 år.
Ole Kristian Aakervik ble foreslått av valgkomiteen.
I tillegg kom det forslag på Are Ingulfsvann.
Stemmene fordelte seg slik:
Ole Kristian Aakervik – 15 stemmer
Are Ingulfsvann
- 3 stemmer
Vedtak: Ole Kristian Aakervik velges som styremedlem for 2 år.
3. Valg av 2 varamedlemmer for 2 år.
Valgkomiteen foreslo Are Igulfsvann som 1. vararepr. og Renate Bakken som 2. vararepr.
Dagfinn Wie ble foreslått som vararepr.
Renate Bakken trakk sitt kandidatur.
Stemmene fordelte seg slik:
Are Ingulfsvann - 13 stemmer.
Dagfinn Wie
- 5 stemmer.
Vedtak: Are Ingulfsvann, 1. vararepr.
Dagfinn Wie,
2. vararepr.
4.Valg av 2 revisorer for 1 år.
Agnar Brodal og Jens Hollås ble forslått av valgkomiteen.
Vedtak: Agnar Brodal og Jens Hollås ble enstemmig valg.
5. Valg av 2 utsendinger m/vararepresentant til NTBUR sitt årsmøte, torsdag 19. februar.
Kl. 17.00 – 22.00 i Fylkets hus, Steinkjer.
Disse ble foreslått: Alina B. Haugene, Jan Erik Haugseth, Atle Bylund,
Bjørn Kristian F. Bache.

6.
7.

8.

9.

Stemmene fordelte seg slik:
Alina B. Haugene:
13 stemmer
Jan Erik Haugseth:
3 stemmer
Atle Bylund:
8 stemmer
Bjørn Kristian F. Bache:
7 stemmer
Vedtak: Som utsendinger til NTBUR sitt årsmøte velges Alina B. Haugene og Atle Bylund.
Vararepresentant ble Bjørn Kristian F. Bache.
Valg av valgkomite for 2 år.
Disse ble foreslått: Dagfinn Bye, Odin Lein Strand, Morten Brunes.
Vedtak: Dagfinn Bye, Odin Lein Strand og Morten Brunes ble enstemmig valgt.
Valg av representant til speidertinget.
Are Ingulfsvann og Odin Lein Strand ble foreslått.
Stemmene fordelte seg slik:
Are Ingulfsvann
10 stemmer
Odin Lein Strand
8 stemmer
Vedtak: Are Ingulfsvann velges som representant til speiderstyret.
Odin Lein Strand ble vararepresentant.
Valg av utsendinger til speiderforum.
Disse ble foreslått: Kristina Johansen, Edvin Claesson, Håkon Martiniussen og
Atle Bylund.
Stemmene fordelte seg slik:
Kristina Johansen 2 stemmer
Edvin Claesson
2 stemmer
Håkon Martiniussen 2 stemmer
Atle Bylund
2 stemmer
Vedtak: Ved loddtrekning ble disse valgt som utsendinger: Kristina Johansen og Edvin
Claesson.
1. vararepresentant : Håkon Martiniussen.
2. vararepresentant: Atle Bylund.
Valg av utsendinger til roverforum.
Disse ble forslått: Ole J. Eilertsen, Tor Arne Ven, Alina B. Haugene, Jan Erik Haugseth,
Morten Brunes.
Stemmene fordelte seg slik:
Ole J. Eilertsen
6 stemmer.
Tor Arne Ven
3 stemmer
Alina B. Haugene
3 stemmer
Jan Erik Haugseth
0 stemmer
Morten Brunes
0 stemmer
Ved omvalg mellom Tor Arne Ven og Alina B. Haugene ble fordelingen slik:
Tor Arne Ven
1 stemme
Alina B. Haugene
5 stemmer
Vedtak: Utsendinger til roverforum ble Ole J. Eilertsen og Alina B. Haugene.
1. vararepresentant ble Tor Arne Ven.

Sak 11. Orientering fra kretsstyret.
Roy Jenssen tok et sammendrag av årsmøtet.
Roy Jenssen takket også Flatanger speidergruppe.
Sak 12. Avslutning.
Årsmøtet ble avsluttet med lysslokking, sammenrulling av flagget
og speiderbønn.

Atle Bylund

Tor Arne Ven

