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

REFERAT KRETSTING 8. - 9.FEBRUAR 2002
LABERGET LEIRSTED – SKOGN

01/02 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.
Deretter ønsket han alle velkommen og spesielt Trine Grande og Pål Sverre Pedersen som var
innbedt fra NTBUR.
02/02 Konstituering
a. Roy Jenssen presenterte delegatene. Tinget godkjente delegatene.
b. Innkalling og saksliste ble godkjent
c. Forretningsorden ble godkjent
d. Møteledere ble valgt: Arnfinn Moksnes fra Levanger og Anna Bruen Olsen fra
Mære/Sparbu ble utfordret og valgt.
e. Referenter ble valgt: Roy Jenssen fra Nesset og Hulda Berg Amlien fra Levanger ble
utfordret og valgt.
f. 2 delegater ble valgt for å skrive under protokollen: Fredrik Olsen fra Levanger og Gøran
Nerland fra Mære/Sparbu ble valgt.
g. Tellekorps ble valgt: Pål Sverre Pedersen fra NTBUR og Arne Haug fra Mære/Sparbu ble
valgt.
03/02 Orientering om innkomne forslag
Arnt J. Øvreness orienterte om forslagene, disse skulle være et ”verktøy” til senere på tinget.
Forslagene var:
a. Kretsens arbeidsmål for 2002-2004.
b. Retningslinjer for Småspeiderdagen.
c. Retningslinjer for Kretsbannerkonkurransen.
d. Retningslinjer for Høsthaiken.
e. Retningslinjer for Haik med utfordringer
f. Forslag til aktiviteter for Roveraspiranter i kretsen
04/02 Orientering om Kretsleiren i 2003
Øystein Mickelsen fra Egge orienterte om Kretsleiren fra forprosjektgruppa. De har sett på
alternativ sted, som KYST eller FJELL, forslag om leirmotto, forhåndsoppgaver og aktiviteter
under leiren. Tillegg: Hva med Rovernes plass under leiren.
05/02 Orientering om speider- og roverforum.
Roy Jenssen fra Nesset snakket om hensikten med et slik forum. Oppfordret aktuelle delegater
om å finne deltakere.
Tinget ble hevet for kvelden, slik at delegatene fikk summet seg og tenkt igjennom sakene
som skulle opp dagen etter. Sosialt samvær avholdt nede i peisestua.
Tinget ble ”satt” igjen Lørdag morgen kl. 09.00.
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06/02 Årsmelding 2001 for Nord-Trøndelag krets.
Årsmeldingen fra Kretsen ble presentert av Arnt J. Øvreness.
Følgende tok ordet med kommentarer:
Jens Hollås (Sandvollan)
Arbeidsmål for 2001 ble ikke fattet vedtak på siste Kretsting, ber om at dette strykes.
Vedtak: Dette godtas og strykes.
Knut Hjelmseth (Mære/Sparbu)
Savner antall deltakere på Peff-Kurset
Vedtak: Det var 13 speidere og 3 ledere/rovere som deltok på kurset, dette føres inn i
årsmeldingen.
Per Gjevik (Mære/Sparbu)
Vedrørende medlemsutviklingen, har jeg problemer med å forstå hva tallene i parentes
står for?!
Vedtak: Arnt J. Øvreness utredet for dette, som tall fra siste år. Dette rettes opp og føres inn i
årsmeldingen.
Per Gjevik (Mære/Sparbu)
Nytt kapittel under samme punkt endres. ”Foreldre som ledere er en stor utfordring…,
Endres til…STOR RESSURS. Dette ber jeg om at det blir gjort noe med.
Vedtak: Vedtatt.
Per Gjevik
Nytt punkt angående Kretsbannerkonkurransen og Småspeiderdagen vil jeg ha ført i
Avsnittet Kretsens arrangement, ikke under Region-arrangement.
Vedtak: Vedtatt.
Per Gjevik
Nekrolog hører ikke ”hjemme” i ei årsmelding
Vedtak: Den tas bort, vedtatt.
Per Gjevik
Under avsnittet, ”Markering av 8.Mai”. Hvor har dette funnet sted?? Få med stedsnavnet.
Vedtak: Avsnittet skrives om slik at navnet, Falstad, kommer med.
Dagfinn Wie (Egge)
Under avsnittet medlemmer i kretsen, savner jeg fordeling av speidere i hver gruppe,
Fordelt på alder.
Vedtak: Styret vil følge opp saken, og få dette inn i meldingen.
Per Gjevik
Tre siste setningene i sluttordet i Kretsstyrets årsmelding strykes.
Vedtak: Vedtatt
Avstemning:
Årsmeldingen ble vedtatt med vedtatte endringer.
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07/02 Regnskap for Nord-Trøndelag Krets for året 2001
Roy Jenssen orienterte om årets regnskap, og kommentarer fra revisorer, som gikk ut på
ønske om god gammel kassadagbok og bilagene påføres bilagsnummer. Regnskapet viser
et overskudd på kr. 12479,De som tok ordet var:
Knut Hjelmseth (Mære/Sparbu)
Under post Bevarte midler fra Steinkjer speidergruppe, denne summen har krympet,
Hvorfor?
Roy Jenssen ga svar: Det er blitt kjøpt inn gass til hytta.
Dagfinn Wie (Egge)
Hvorfor er beløpene under postene, Billettutgifter, Møteutgifter og Deltakerutgifter så
Lave???
Roy Jenssen ga svar: Det gjennspeile litt vår aktivitet og gunstig reisefordeling.
Vedtak: Regnskapet ble godkjent
08/02 Kretsleiren 2003
Arnt J. Øvreness orienterte kort om situasjonen.
Inger Fjellhaug (Vinne) ønsket at speiderne som var til stede på tinget fikk avgjør
Stedsvalget, (fjell / sjø)
Ellers hadde følgende kommentarer/synspunkter:
Alina Haugene (Levanger), Fredrik Olsen (Levanger), Knut Hjelmseth (Mære/Sparbu)
Arnt J. Øvreness (Styret)
Vedtak: Det ble vedtatt at det nye styret skulle fatte vedtak på sted, forhåndsoppgaver,
aktiviteter,leirkomitè og økonomi.
09/02 Kretsstyrets forslag til retningslinjer
Arnt J. Øvreness (Styret) redegjorde for saken og kretsstyrets innstilling.
1. Småspeiderdagen
Kommentarer fra:
Per Gjevik
Nåværende retningslinjer skal gjelde inntil videre.
Dagfinn Wie
Detaljer rundt retningslinjene er uklare, må diskutere dette nærmere, og få avklart
nærmere de nye retningslinjene.
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Bjørn Strand (Røra)
Føler meg usikker på hva disse retningslinjene går ut på
Per Gjevik
Arrangementet MÅ legges til våren på grunn av opptak av nye småspeidere på høsten.
Vedtak: Forslaget til nye retningslinjer ble utsatt og arrangementet ble flyttet til 4. Mai 2002.
2 Kretsbannerkonkurransen
Kommentarer fra:
Dagfinn Wie
Lite enige om de nye retningslinjer og delvis nåværende. Går inn for Egge speidergruppes forslag.
Nåværende retningslinjer skal gjelde inntil videre
Tilleggskommentar: Hvis diskusjonen på fredag kveld gir signaler om at nåværende
retningslinjer bør revideres, skal dette gjøres på følgende måte:
Det settes sammen en gruppe, bestående av to personer fra hver region (leder +
Speider, totalt 6 stk) Kretsen utnevner en leder blant disse og gruppen får til oppgave å utarbeide reviderte retningslinjer.
Vedtak: Forslaget fra Egge ble vedtatt. Tillegg ble arrangementet flyttet til 7.-8. September
2002.
3. Høsthaiken
Kommentarer fra:
Per Gjevik
Retningslinjene utsettes til et patruljeførerkurs til våren 2002. Og ordlyden skal endres
Fra SKAL til BØR.
Vedtak: Vedtatt
4. Haik med utfordringer
Disse tok ordet under dette punktet.
ArnfinnMoksnes(Levanger), DagfinnWie(Egge), Per Gjevik(Mære/Sparbu), Arnt J.
Øvreness(Styret), Oddgeir Bue(Røra), Knut Hjelmseth(Mære/Sparbu), Fredrik Olsen
(Levanger), Anna Bruen Olsen(Mære/Sparbu)
Kommentarene gjenspeilet en liten skepsis om ”Tøffheten” for arrangementet.
Vedtak: Ordlyden SKAL endres til BØR, ellers er retningslinjene VEDTATT.
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5. Aktiviteter for Rovere i Nord-Trøndelag
Tinget ber om at denne saken blir utsatt på grunn av at det ikke var noen Rovere på
Tinget.
Vedtak: Saken utsettes til senere. Det må tas opp i ei Roversamling.
Vedtak: Sak 09/02 vedtas med de vedtatte endringer.
10/02 Kretsstyrets arbeidsmål
Arnt J. Øvreness orienterte om saken, og la fram forslaget for kretsens mål:
Vedtak: Enstemmig vedtatt.
Tinget tok en pause med følgende innhold:
Roy Jenssen orienterte om utstyr som kretskontoret hadde liggende, som var til salgs.
Arnt J. Øvreness delte ut Livliner til Skogn Speidergruppe og Levanger speidergruppe,
Dette fordi disse to gruppene har patruljer som har skrevet Logg/Rapport fra siste
Høsthaiken, og sendt disse inn til Kretsen.
Dagfinn Wie arrangerte Minikretsbannerkonkurransen. Vinner ble Per Gjevik.
Tinget ble satt igjen etter 20 minutter pause. Da forlot 3 stemmeberettigete tinget.
11/02 Terminliste for Kretsen og Regionene.
Roy Jenssen (Styret) orienterte om saken.
Disse tok ordet:
Inger Fjellhaug(Vinne), Knut Hjelmseth(Mære/Sparbu), Arnt J. Øvreness(Styret),
DagfinnWie(Egge)
Endringer:
Første Roveraktiviteten ble tatt ut.
Småspeiderdagen flyttes til 4. Mai
Kretsbannerkonkurransen flyttes til 7.-8.september.
Vedtak: Terminlista ble vedtatt med endringene.
12/02 Budsjett for Nord-Trøndelag Krets for 2002
Roy Jenssen orienterte om saken med kommentarer på hver post.
Disse tok ordet:
ArnfinnMoksnes.
Ønsker at støtten til de som drar på NM i speiding økes.
Dagfinn Wie.
Posten ”Møteutgifter” økes, da Internett kan bli aktuelt.
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Arnt J. Øvreness.
Jeg har dårlig erfaring med e-mail, fordi folk leser ikke disse mailene
Forslag fra Dagfinn Wie (Egge)
Post 5531 økes til kr. 8000,-, av dette får styret bruke kr. 3000,- på
Internett.
Vedtak: Vedtatt.
Forslag fra Arnfinn Moksnes(Levanger)
Post 5911 økes, slik at Kretsen bør støtte 40 – 60% til NM i speiding.
Vedtak: Vedtatt med 8 for og 7 mot. 7 stemmer var blanke.
Vedtak: Budsjettet ble vedtatt med vedtatte endringer.
13/02 Valg
Jens Hollås(Sandvollan) orienterte om valgkomiteens arbeid og deres innstillinger.
Valgkomiteen har ikke klart å skaffe til veie ET styremedlem. Tinget la fram benkeforslag på
Dagfinn Wie(Egge).
Kommentarer fra
Arnt J. Øvreness.
Han ønsket at valget av styremedlem ble gjort før valg av Kretsleder, han påpekte
problemstillingen som kan bli hvis Dagfinn Wie ble valgt. Problemstillingen går ut på
ulike synspunkter på saker og ting.
Dagfinn Wie:
Han trekker seg som kandidat.
Valgresultat.
Kretsleder
1 styremedlem for 2 år
2 varamedlemmer for 1 år
Revisorer for 1 år

Arnt J. Øvreness Skogn
Ingen valgte
Ole Kristian Aakervik(Egge)
Hulda Berg Amlien(Levanger)
Oddgeir Bue
Agnar Brodahl(Nesset)
Jan Håkon Larsen(Sørlia)

19 for, 4blanke
19 for
19 for
8 for

Speiderrepresentanter til Speiderforum:
Fredrik Olsen(Levanger)
Carmen Olsen(Levanger)
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Roverrepresentant til Roverforum:
Ingen valgt da det manglet rovere på Tinget.
Ny valgkomitè

Jens Hollås (Sandvollan)
Arnfinn Moksnes (Levanger)
Bjørn Strand (Røra)

14/02 Orientering fra kretsstyret og avslutning
Arnt J. Øvreness orienterte kort fra kretsstyrets oppfatninger og tok til slutt en verdig
avslutning på speidervis.
Tinget hevet kl. 15.30.

Arnfinn Moksnes /s

Anna Bruen Olsen /s

Arnfinn Moksnes møteleder

Anna Bruen Olsen møteleder

Hulda Berg Amlien /s
Hulda Berg Amlien ref.

Roy Jenssen /s
Roy Jenssen ref.

Fredrik Olsen /s
Fredrik Olsen speiderrep.

Gøran Nerland /s
Gøran Nerland speiderrep.
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