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Referat for Kretstingets årsmøte 28. februar 2015
Åpning:
Kretstingets årsmøte 2015 ble åpnet med flaggheis og flaggsang på Speiderhuset i
Steinkjer.
Kretsleder Inger Fjellhaug innledet med en hilsen til kretsen fra Karl Erik Onstad, som
er vår representant i speiderstyret. Han ønsket lykke til med tinget og videre arbeid. Han
sier også at det er veldig bra at det sitter representanter fra alle gruppene i kretsstyret.

1. Konstituering
 Godkjenning av delegater:
Av totalt 20 påmeldte var det 17 som møtte. 16 med stemmerett og 1 observatør.
 Valg av møteleder
Forslag: Inger Fjellhaug
- Enstemmig vedtatt
 Valg av referent
Forslag: Richard Kolberg
– Enstemmig vedtatt
 Valg av tellekorps
Forsalg: Bjørn Inge Madsen (Mære – Sparbu) og Johan Christian Ferstad
(1. Sandvollan)
– Enstemmig vedtatt
2. Godkjenning av forretningsorden
- Enstemmig godkjent av årsmøtet.
3. Godkjenning av innkalling og saksliste
- Enstemmig godkjent av årsmøtet.
4. Valg av to representanter til å undertegne protokollen
Forslag: Erik Riseth Bjerkland (Mære - Sparbu) og Caroline Skogaker
(1. Sandvollan)
- Enstemmig vedtatt
5. Årsmelding 2014
Kretsleder leste årsmeldingen:
Se revidert årsmelding.
Som en ytterligere kommentar til årsmeldingen får Levanger mye skryt for fenomenal innsats
på TSF, til tross for preker mangel på faste ledere.
Årsmelding ble revidert og enstemmig godkjent med tillegg av årsmøtet.
Rapport fra Region K
Kretsleder leste rapporten.
Kommentarer: Regnskapet savnes / etterlyses
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6. Regnskap for 2014
Jens Hollås gjennomgikk regnskapet for kretsen.
Kommentar:
Informasjon fra Arnt Øvreness angående gjeld til Skogn på 270.000 kroner. Dette er en
utbetaling til Skogn speidergruppe fra forsikringsoppgjør etter hyttebrann. Gruppa har ikke
eget organisasjonsnummer, og dette kunne føre til at hele forsikringssummen blir registrert
som formue på gruppeleder. Dette blir feil og uheldig for gruppeleder. Kretsen ivaretar
midlene for Skogn inntil videre.


Revisjonsberetning
Glenn Pettersen leste revisjonsberetningen
Enstemmig godkjent av Kretstinget.

7: Innkomne forslag
Ingen
8. Terminlista 2015
Kretsleder gjennomgår terminlista.
Endringer:
Snøhaik: Dato endret til 21. – 22. mars
 Ødderkjeppens dag: Dato står åpen, men kommer i mai
 Vandreleia legges inn i minikretsleiren 22. – 25. mai
 Vannopplevelse / vandreleia i juni ble flyttet inn under andre arrangement
 Snøhetta tur: Gjelder for alle speidere
 Kurshelg Bakksetra: Dato endret til 25.- 27. september
 Ledersamling: Kurs?
Terminlista ble godkjent med endringer.
Kretsleder oppfordrer alle gruppene til å sende inn en oversikt over hvilke kurs hver enkelt
leder har, og eventuelt. mangler. Kretsen ønsker å danne seg en oversikt over hva vi har behov
for av kurs (Peff1, Peff2, Peff3, Trinn 1, Trinn 2, Trinn 3).
Kretsleder sjekker om hva som må gjennomføres (minste minimum), og
eventuelt«holdbarhet» på kursene.
Replikk fra Arnt Øvreness:
Det oppfordres til at så mange som mulig prioriterer å delta på kurs. Om vi føler at vi selv ikke
har «behov» for kurset, kan det være at andre har behov for at vi kommer og deler den
erfaringen vi har. Vi har veldig stor kompetanse blant lederne i Nord Trøndelag krets, og vi
skaper store verdier når vi deler vår kompetanse med andre.
Med tanke på nettverksbygging er det også en stor verdi å delta på kurs. Dette styrker
samarbeidet og gagner alle.
9. Budsjett for 2015
Kretsstyrets forslag ble gjennomgått av Jens Hollås.
Det er satt av midler i henhold til terminfestete aktiviteter. Det budsjetteres med ett
underskudd på 5650.- som dekkes av egenkapitalen.
Enstemmig godkjent av årsmøtet.
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10. Valg
 Valg av styremedlemmer
Gruppene er «valgkomite» for styremedlemmer til kretsstyret, og de velges formelt på
kretstinget.
o Egge gruppe
Dagfinn Wie - Gjenvalgt
o 1 Vinne
Inger Fjellhaug - Gjenvalgt
o Mære/Sparbu
Georg Fossa – Ny valgt
o 1 Levanger
Ikke på valg
o Sandvollan
Ikke på valg
o Skogn
Ikke på valg
Valg av 2 revisorer for 2015
Forslag: Gjenvalg Glenn Pettersen (1. Vinne) og Bjørn Kåre Skogaker
(1. Sandvollan)
Enstemmig vedtatt av årsmøtet.
Valg av 2 utsendinger til NTBUR sitt årsmøte 2016
Forslag: Caroline Skogaker (1. Sandvollan) og Henning Holmsberg Johansen
(1.Vinne)
Enstemmig vedtatt av årsmøtet.
Valg av valgkomite (velges av kretstinget ref lovene §2-3-4)
Forslag: Bjørn Inge Skogaker (1. Sandvollan) og Bjørn Inge Madsen
(Mære / Sparbu)
Enstemmig vedtatt av årsmøtet.
11. Avslutning:
Utdeling av blomster til Per Gevik (Mære – Sparbu), Arnt Øvreness (Skogn), Hulda
Almlien (1. Levanger), Inger Fjellhaug (1. Vinne) for stort bidrag på vegne av
gruppene og kretsen. Richard Kolberg (Egge) for jobb som referent på årsmøtet.
Årsmøtet ble avsluttet med flaggsang.
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