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Referat for Kretstingets årsmøte 11. mars 2017
Åpning:
Kretstingets årsmøte 2017 ble åpnet med flaggheis og flaggsang på Speiderhuset i Steinkjer.
Kretsleder Inger Fjellhaug innledet, hver gruppe tente et lys og fortalte godt om året som gikk.
Marius Nilsen deltok som gjest fra FNF N-T.
Karl-Erik Onstad deltok som gjest fra NSF. Han er speiderstyrets kontaktperson til kretsen.
1. Konstituering
• Godkjenning av delegater:
Av totalt 17 påmeldte var det 18 som møtte. 16 med stemmerett og 2 gjester.
•
•
•

Valg av møteleder
Forslag: Dagfinn Wie
Enstemmig vedtatt
Valg av referent
Forslag: Georg Fosså
Enstemmig vedtatt
Valg av tellekorps
Forsalg: Marius Nilsen, Karl-Erik Onstad
Enstemmig vedtatt

2. Godkjenning av forretningsorden
- Antall referenter endres fra 2 til 1
- Ordet Absolutt fjernes, da Simpelt flertall er godt definert
Enstemmig godkjent med kommentarer av årsmøtet.
3. Godkjenning av innkalling og saksliste
Innkallingsmail legges som vedlegg,
Enstemmig godkjent av årsmøtet.
4. Valg av to representanter til å undertegne protokollen
Forslag: Lars Kjenstadbakk (Vinne)
Erik Bjerkland (Mære-Sparbu)
Enstemmig vedtatt
5. Årsmelding 2016
Kretsleder leste årsmeldingen:
Se revidert årsmelding.
Årsmelding ble revidert og enstemmig godkjent med tillegg av årsmøtet.
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6. Regnskap for 2014
Arnt J. Øvreness gjennomgikk regnskapet for kretsen.
Kommentar:
Informasjon fra Arnt J. Øvreness angående gjeld til Skogn på 247.000 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. Det er i år benyttet 24474,33 kr av
midlene i Skogn til speiderlederarbeid i Malawi.
Underskuddet på 13005,34 kr vil bli belastet egenkapital.

•

Revisjonsberetning
Bjørn-Kåre Skogaker leste revisjonsberetningen
Enstemmig godkjent av Kretstinget.

7. Innkomne forslag
7a Kretsstyret legger fram en sak:
Det er behov for et kretsting på høsten, i tillegg til årsmøtet i mars.
Forslagstekst vedlagt
Enstemmig godkjent av Kretstinget.
-----------------------------8. Terminlista 2017
Kretsleder gjennomgår terminlista.
Ber Sandvollan vurdere å flytte Minikretsleiren til første helg i juni.
Roverstevne tilføyes som arrangement i november
Terminliste vedlagt med endringer
Terminlista ble godkjent med endringer.
9. Budsjett for 2017
Kretsstyrets forslag ble gjennomgått av Arnt J. Øvreness
- Forslag om å øke Speideraktivitet post 6100 til 15 000 kr
Enstemmig godkjent av årsmøtet, driftsresultat blir redusert tilsvarende
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10. Valg
Valg av styremedlemmer
Gruppene er «valgkomite» for styremedlemmer til kretsstyret, og de velges formelt på
kretstinget.
Valgt for 2 år:
Sandvollan: Bjørn Kåre Skogaker
1.Vinne:
Inger Fjellhaug
Direktemedlem: Arnt J. Øvreness
Ikke på valg
Egge: Dagfinn Wie
Mære-Sparbu: Georg Fosså
Valg av Kretsleder:
Inger Fjellhaug tar gjenvalg for 1 år
Enstemmig vedtatt av årsmøtet.
Valg av 2 revisorer for 2016
Forslag: Lars Fosse (1.Vinne), Terje Tangstad (Egge)
Enstemmig vedtatt av årsmøtet.

Valg av 2 utsendinger til NTBUR sitt årsmøte 2017
Utsettes til høsttinget
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.
Årsmøtet ble avsluttet med flaggsang
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Vedlegg: Innkomne forslag
Sak: Det er behov for et kretsting på høsten i tillegg til Kretstingets årsmøte i mars.
Det har nærmest blitt en tradisjon at kretsen har gjennomført bare et årsmøte i Kretstinget. Samtidig har det
utviklet seg en tradisjon for at koordinering av kretsens og gruppenes aktiviteter mangler. Det legges ned mye
arbeid i å forberede et kretsarrangement og så uteblir store deler av målgruppen.
En god forbedring er å ferdigstille terminlista så tidlig at gruppene kan ta tilbørlig hensyn og planlegge både å
delta og kunne tilby sine speidere egne opplevelser i tillegg.
Ved å legge et godt arbeid i overskrifter på arrangement og bruke resten av årets dager til å finne steder for å
implementere noen av NSF strategiske elementer, kan dette bli en fin prosess for både rammer og et godt
speidermessig innhold. Vi må finne en form slik at terminlista blir et agn for alle i stedet for en huskelapp for
kretsstyrets medlemmer.
De øvrige tema på kretstingets årsmøte behøver ikke flyttes. Budsjettet utvikles i takt med hvordan rammer og
innhold i terminlista finner form.

mvsph,
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