Nord-Trøndelag krets av
Norges speiderforbund
Adresse:
Alfheimvn 38
7715 Steinkjer

REFERAT KRETSTING 7. - 8. FEBRUAR 2003
LABERGET LEIRSTED – SKOGN

01/03 Åpning av kretstingets årsmøte
Arnt J. Øvreness sto for åpningen, den besto av flaggutrulling med sang. Deretter kom en
person fra hver gruppe fram for å tenne et lys og fortalte om en Speideropplevelse siste året.
Følgende fortalte: Egge, Mære/Sparbu, Namsos, Vinne, Skogn, Levanger, Røra og kretsstyret.
02/03 Konstituering
a. Roy Jenssen presenterte delegatene. Oddgeir Bue flyttes fra å representere kretsstyret til å
representere Røra. Tinget godkjente delegatene.
b. Innkalling og saksliste ble godkjent
c. Forretningsorden ble godkjent
d. Møteledere ble valgt: Dagfinn Wie fra Egge og Dagfinn Bye fra Skogn ble utfordret og
valgt.
e. Referenter ble valgt: Ole Kristian Aakervik fra Egge og Oddgeir Bue fra Røra ble
utfordret og valgt.
f. 2 delegater ble valgt for å skrive under protokollen: Morten Bruness fra Egge og Erik
Berget fra Skogn ble valgt.
g. Tellekorps ble valgt: Arnt J. Øvreness ble valgt.
03/03 Orientering om innkomne forslag
Kretsleder orienterte om innkomne forslag.
- Kretsstyret foreslår å avslutte kretsens engasjement i Steinkjer St. Georgsmarsj fra og
med år 2004. Kommer inn mellom sak nr. 5 og nr. 6 på lørdag.
- Kretsstyret foreslår et arbeidsmotto for året 2003.
”Ta speidernes ønsker og ideer på alvor og lag speiding ut av det”
Det med visjoner og arbeidsmål er bra, men et kort og beskrivende arbeidsmotto vil
sammenfatte kretsens utfordringer og engasjement og alle kan huske det.
Tinget ble hevet for kvelden kl 1955, slik at delegatene fikk summet seg og tenkt igjennom
sakene som skulle opp dagen etter. Ledersamlingen besto av at man ble delt opp i 5 grupper
som fikk forskjellige oppgaver som omhandlet Kretsleiren 2003. Alt fra matlaging til
pionerarbeid
Visekretsleder informerte om brannsikkerhet og at alle måtte registrere seg på romskjema.
Det vil bli gått brannvakt kl. 01, kl. 03 og kl.05.

Kretsens visjon:
I år 2004 skal Nord-Trøndelag krets av Norges speiderforbund ha et attraktivt barne- og ungdomsarbeid som er kjent for å:

Foretrekke friluftsliv som læringsarena for kommunikasjon og samarbeid

Ha en organisasjon som tar vare på og benytter sine menneskelige ressurser

Ha et ledermiljø som benytter seg av ledernes kunnskaper og erfaringer
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LEDERSAMLINGEN FREDAG KVELD.

Den skal dreie seg om kretsleiren og engasjere oss på veien dit.
Vi har besøk av kokk Jan Kåre Johansen som vil delta i lag med oss i forbindelse med
matlaging i forhåndsoppgaver og under leiren.
Kretstingets deltagere dannet 5 patruljer etter et oppsett for mixing av deltagerne.
3 patruljer vil ha med maten å gjøre.
Første patrulje: Forrett og en tale.
Andre patrulje: Hovedrett og en tale.
Tredje patrulje: Dessert og en tale.
Kokk Jan Kåre Johansen med noe veiledning om mat og råvarer.
En patrulje lager en minikatapult.
En patrulje lager og fremfører et folkeeventyr med Per, Pål og Espen Askeladd på vei til
kretsleiren.
I tillegg skal hver patrulje lage et vers på en sang med fem vers.
Konklusjon:
Alle patruljer deltok med liv og lyst, maten smakte fortreffelig, eventyret var morsomt,
katapulten var ikke helt optimal med hensyn på ytelse, og sangversene var utrolige.
Tinget ble ”satt” igjen Lørdag morgen kl. 09.00.
Tinget startet med at Arnt delte ut Kretsens Hederstegn til: Dagfinn Wie, Jan Olav Brønstad
og Roy Jenssen.
04/03Årsmelding 2002 for Nord-Trøndelag krets.
Årsmeldingen fra Kretsen ble presentert av Arnt J. Øvreness.
Følgende tok ordet med kommentarer:
Inger Fjellhaug (Vinne)
Rettelse på side 5, Ikke Øras dag, men Ørmelens dag.
Vedtak: Dette godtas og korrigeres.
Arnfinn Moksnes, Levanger:
” Deltagernavn på Livet under 18”: Alina Haugene, Stine Hansen fra Levanger og
Halfdan Bergersen fra Røra
Vedtak: Dette godtas og korrigeres
Arnt J. Øvreness (Skogn)
Vinne glemt som deltakere på Høsthaiken
Vedtak: Dette føres inn i årsmeldingen.
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Per Gevik (Mære/Sparbu)
Side 3: Fjerne: God folkeskikk å betale i god tid
Vedtak: Dette godtas og fjernes fra årsmeldingen
Per Gjevik (Mære/Sparbu)
Savner vinnere på Småspeiderdagen
Vedtak: Dette undersøkes og føres inn i årsmeldingen.
Per Gjevik
Side 6: Leklemsvatnet i stedet for Røflovatnet.
Vedtak: Dette godtas og korrigeres
Per Gjevik
Side 7: Jota/Joti 19 oktober.
Vedtak: Dette godtas og korrigeres
Dagfinn Wie ( Egge)
Valgkomiteen – Kommentar til Vakantstilling
Vedtak: ?
Dagfinn Wie
Peff tilbud: Kretsstyre og deltagere burde lagt merke til plassering av div. arrangement
samme helg
Vedtak: Styret vil følge opp saken, og få dette inn i meldingen.
Dagfinn Wie
Retting: Roy kom ikke på åpningen av speiderhytta, men dagen etterpå
Vedtak: Vedtatt og korrigeres
Avstemning:
Årsmeldingen ble vedtatt med vedtatte endringer.
05/03 Regnskap for Nord-Trøndelag Krets for året 2002
Roy Jenssen orienterte om årets regnskap. Regnskapet viser et overskudd på kr. 3952,50
Revisor Agnar Brodahl har skrevet under, mens Jan Håkon Larsen skal skrive under senere.
De som tok ordet var:
Arnfinn Moksnes (Levanger)
Kommentar/spørsmål ang. reising til NM i Speiding
Roy Jenssen ga svar: Dekkes 40-60% av gruppenes utgifter.
Vedtak: Regnskapet ble godkjent
Kretstinget tar pause kl. 1020-1030
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05a/03 St. Georgsmarsj
Arnt J. Øvreness orienterte kort om situasjonen.
Ble behandlet på siste kretsstyre møte og forslag om å avslutte denne.
Ellers hadde følgende kommentarer/synspunkter:
Jens Hollås ( Sandvollan), Dagfinn Wie (Egge), Arnt J. Øvreness (Skogn), Roy Jenssen
(Levanger), Jan Olav Brønstad (Egge) og Tor Arne Veen (Levanger)
Vedtak: Det ble vedtatt at St. Georgsmarsjen skal arrangeres i år og vurderes til høsten
2003.
06/03 Kretsleiren 2003
Odd-Kåre Sagmo (Styret) redegjorde for budsjettet og komiteens innstilling.
Kommentarer fra:
Inger Fjellhaug
Grei og oversiktlig fremlegging
Arnfinn Moksnes
Lover, regler og sikkerhet må det legges vekt på.
Per Gevik
Prisen for høy, for å få med flest mulig deltagere. Forslag på 750,Arnt J. Øvreness
På ”tynn is” med beregning av Kretsleirkostnader
Dagfinn Wie
Fotballcup i Østersund samme tidspunkt.
Jens Hollås, Dagfinn Bye, Arnfinn Moksnes
Fornuftig med 950, - i pris pr. deltager
Vedtak: Budsjettet Godkjent.
Info om Kretsleiren/ Programmet dag for dag. (Arnt J. Øvreness)
Ellers hadde følgende kommentarer/synspunkter:
Tor Arne Veen (Levanger), Daniel…. ( Egge), Roy Jenssen (Levanger), Dagfinn Wie (Egge)
og Anna B. Olsen (Mære/Sparbu)
07/03 Kretsstyrets forslag til arbeidsmotto
A) Arbeidsmotto for Nord-Trøndelag Krets
Arnt J. Øvreness informerte om Kretsstyrets forslag til arbeidsmotto.
”Ta speidernes ønsker på alvor og lag speiding ut av de”
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Viktig med god kommunikasjon og kretsstyrets medlemmer skal være aktive i regionene.
Minst 50% av medlemmene skal fortelle med entusiasme om turene til sine foreldre
(Høsten 2003)
B) Kretsens utfordringer og engasjement
Div. tilbud til småspeidere, speidere og rovere. Eks. Høsthaik med utfordringer.
(Arbeidsmål 2002-2004, punkt A-F)
Kommentarer fra:
Dagfinn Wie
Endringer på fjorårets mål?, arbeidsmotto endring?
Arnfinn Moksnes
Roverkoordinat mellom Roverne
Anna B. Olsen
Synes arbeidsmottoet er bra
Vedtak: Arbeidsmotto ble godkjent
Tinget tok en pause fra 1145-1230 med følgende innhold:
Per Gevik arrangerte minikretsbannerkonkurranse.
Vinner ble Roy Jenssen
Lederen i NTBUR Pål Sverre Pedersen presenterte seg selv og litt om deres arbeidsoppgaver
08/03 Terminliste for Kretsen og Regionene.
Hulda B. Amlien (Styret) orienterte om saken.
Disse tok ordet:
Inger Fjellhaug (Vinne), Anna B Olsen (Mære/Sparbu), Arnt J. Øvreness (Styret),
Dagfinn Wie (Egge), Roy Jenssen (Styret), Per Gevik (Mære/Sparbu)
Vedtak: Terminlista ble godkjent
09/03 Budsjett for Nord-Trøndelag Krets for 2002
Roy Jenssen orienterte om saken med kommentarer på hver post.
Disse tok ordet:
Arnfinn Moksnes.
Skriftlig innsigelse: NM i speiding – Kretsen skal….
Jens Hollås
Kroner 16300 tas fra egenkapital, da resultatet skal gå i 0.
4000 i sekretær?
Avsetning til konkurranse
Kretsens visjon:
I år 2004 skal Nord-Trøndelag krets av Norges speiderforbund ha et attraktivt barne- og ungdomsarbeid som er kjent for å:

Foretrekke friluftsliv som læringsarena for kommunikasjon og samarbeid

Ha en organisasjon som tar vare på og benytter sine menneskelige ressurser

Ha et ledermiljø som benytter seg av ledernes kunnskaper og erfaringer

5

Nord-Trøndelag krets av
Norges speiderforbund
Adresse:
Alfheimvn 38
7715 Steinkjer

Roy Jensen
 Sekretærgodtgjørelse overført til kontorrekvisita
 Budsjett dekkes opp med egenkapital
 1000,- til hver arr: Kretsbannerkonkurranse og småspeiderdagen
Arnt J. Øvreness
 Tilbyr støtte til dem som viser interesse for speideraktiviteter.
 Kjøpe ett leirtilbud på Ingelsrud sammen med andre kretser. Gratis leir for bestepatrulje,
unntatt transport.
 Etablering av WEB-side: Velger den rimeligste tjenesten
 Se kommentar til budsjett for 2003
Dagfinn Wie
Forslag om å overføre pengene fra Kretsbannerkonkurransen og småspeiderdagen til
Kretsleir. På grunn av at dette arrangeres samtidig.
Arnt J Øvreness
Det er ikke noen øvre grense på tall som dekkes av 40-60% avtalen.
Arnfinn Moksnes fremmet et skriftlig forslag vedrørende NM i speiding og budsjett:
”Kretsen skal gi et tilskudd til speidergrupper som deltar i NM i speiding på 30-50 %. Størst
tilskudd når reiseutgiftene er store. Når kretsen setter opp felles transport forutsettes det at
gruppene benytter denne”
Stemte over Arnfinn Moksnes skriftlige innsigelse:
5 stk stemte for
17 stk stemte mot
4 stk stemte blankt
Budsjett for Nord – Trøndelag krets for året 2003 enstemmig vedtatt med at
egenkapitalen reduseres tilsvarende underskuddet, og at tilskuddet til
kretsbannerkonkurranse og småspeiderdagen overføres kretsleirens budsjett.
10/03 Valg
Jens Hollås(Sandvollan) orienterte om valgkomiteens arbeid og deres innstillinger.
Valgresultat:
Kretsstyret
Visekretsleder for 2 år
2 styremedlem for 2 år
1 styremedlem for 1 år
2 varamedlemmer for 1 år

Roy Jenssen (Levanger) - Gjenvalg
Odd-Kåre Sagmo (Namsos) – Gjenvalg
Hans Einar Dahl (Namsos) - Gjenvalg
Ole Kristian Aakervik (Egge)
Hulda Berg Amlien (Levanger) - Gjenvalg
Renate Bakken (Skogn)
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Revisorer
2 Revisorer for 1 år

Agnar Brodahl (Nesset)
Jan Håkon Larsen (Sørlia)

Speiderrepresentanter til Speiderforum:
Erik Berget (Skogn)
Odin Lein Strand (Levanger)
Morten Bruness (Egge) - Vara
Roverrepresentant til Roverforum:
Representanter til NTBUR:

Ny valgkomitè

Tor Arne Veen (Levanger)
Kjell Åge Solli (Vinne)
Jørgen Stensbakk (Vinne)
Jorid Bakkan (Mære/Sparbu) - Vara
Arnfinn Moksnes (Levanger) - Gjenvalg
Per Gevik (Mære/Sparbu)
Dagfinn Bye (Skogn) - Vara

Speidertinget.
Det blir ekstraordinært speiderting til høsten. Da vararepresentant til speidertinget valgt på
forrige årsmøte har sluttet, må ny velges.
Valgkomiteen har innstilt Ole Kristian Aakervik.
Ole K. Aakervik, Egge valgt som vararepresentant for speidertinget for 1 år.
Ny valgkomite.
Det var uenighet mellom Jens Hollås og kretsleder om ny valgkomite. Kretsleder mente at
denne innstiller/utpeker kretsstyret, mens Jens Hollås mente at denne skulle velges på tinget.
Det riktige er vel at ny valgkomite velges.
Arnfinn Moksnes, Levanger og Per Gevik, Mære/Sparbu ble innstilt og valgt, den tredje
personen i valgkomiteen skal være klar til påske. Dagfinn Wie kan være aktuell.
11/03 Orientering fra kretsstyret og avslutning
Arnt J. Øvreness orienterte kort fra kretsstyret og hadde til slutt en verdig avslutning på
speidervis.
Kretsleder avsluttet med en orientering om:
 Lansering av det nye treningsprogrammet, kretsstyret skal ikke ha enerett, det kan
fylles opp en bil med interesserte ved lansering/info på Notodden.
 Grunnlagsåret 2002. Retur av skjema, utløser støtte.
 Evaluering av langtidsplan/strategisk plan.
 Rusbrus i butikk. Kartlegging av omsetning av rusbrus i butikk.
Mer info på www.alkokutt.no
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Speiderstyret har hatt møte. Landsleir 2005. Stillingen som frivillig leirsjef lyses
ut.
Gjennomføres i tidsrommet 2.7-9.7. på Ingelsrud. Hele organisasjonen skal være
med på å planlegge og gjennomføre.
 Speidertinget samles ekstraordinært i høst. Sammenslåing av KFUM-KFUKNSF. Andregangs vedtak.
 Det blir også ekstraordinært Speiderforum og Roverforum. 5. 7. september.
Visekretsleder refererte fra rapport som deltagere fra Røra hadde skrevet om
verdensjamboreen som de deltok på i Thailand. Det må ha vært en opplevelse.
Kretstinget formelt avsluttet med speiderbønn kl.1445
En varm lunsj før hjemreisen.

Dagfinn Wie

Dagfinn Bye

Ole Kristian Aakervik
Ole Kristian Aakervik ref.

Oddgeir Bue
Oddgeir Bue ref.

Morten Bruness
Morten Brunes speiderrep.

Erik Berget
Erik Berget speiderrep.

Dagfinn Wie møteleder

Dagfinn Bye møteleder
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