Referat fra kretstingets årsmøte 2007
Langvassheimen 10.02.2007
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Åpning
Åpningen startet med flaggsang og utrulling av flagget, og representerte grupper
og kretsstyret tente et lys og delte en speideropplevelse fra forrige år med
forsamlingen.
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Konstituering
a. Godkjenning av delegater
Roy Jenssen tok opprop, 16 delegater med stemmerett, 10 observatører.
Deltakerliste korrigert.
b. Godkjenning av innkalling og saksliste
Godkjent uten anmerkinger
c. Godkjenning av forretningsorden.
Godkjent uten anmerkinger.
d. Valg av 2 møteledere
Kretsstyrets forslag: Jens Hollås/Per Gevik, valgt
e. Valg av 2 referenter
Kretsstyrets forslag: Ole Kr. Aakervik/Asgeir Langås, valgt
f. Valg av 2 delegater til å skrive under protokollen
Kretsstyrets forslag: Sara M.G. Nyjordet/Dagfinn Wie, valgt
g. Valg av tellekorps. Observatørene.

En kort pause for omrokkering av plasser.
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Årsmelding for Nord-Trøndelag krets av NSF året 2006
Kretsleder Roy Jenssen leste opp årsmeldingen for 2006
Kretsstyrets forslag til vedtak:
Årsmeldingen for året 2006 godkjennes
Følgende hadde ordet:
I
Per Gevik.
I årsmeldinga blir staben i noen arrangement takket, mens i andre ikke
II
Arnt Øvreness.
Enig med Per, lag til et punkt tilslutt der alle, både stab og deltagere takkes.
Når det gjelder Knutepunktet og årsmeldinga synes Arnt det er bra deltakelse
og ikke lav som det refereres til i årsmeldinga
III
Per Gevik.
Vedr. kretsens representasjon utad kommenterer Per at det fire stk. som sitter i
Leirkomiteen for Ytterøy-07
IV
Arnt Øvreness.
Ber om at under regionene strykes ordet stk., unødvendig.
V
Jens Hollås.
Er enig i dette, ordet stk. strykes i årsmeldinga.
VI
Arnt Øvreness.
Navn på personer som er med i leirkomiteen for Ytterøy-07 må med
VII
Per Gevik, leverer skriftlig endring/tilføying.
”Takk til alle som har deltatt på arrangement gjennom året og har bidratt til at
de er blitt gode speiderarrangement”. Eget punkt til slutt i årsmeldinga 2006.

Kretsens arbeidsmotto: Ta speidernes ønsker og ideer på alvor og lag speiding ut av det.
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Vedtak: ”Årsmeldinga godkjennes enstemmig med de redaksjonelle
endringer som anført”
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Regnskap for Nord-Trøndelag krets av NSF året 2006
Roy Jenssen redegjorde for regnskap, resultat og balanse.
Arnfinn Moksnes, revisor, redegjorde for revisjonsberetning
Kretsstyrets forslag til vedtak:
a. Revisjonsberetningen tas til etterretning og regnskapet godkjennes.
b. Egenkapitalen reduseres lik underskuddet.
Følgende hadde ordet:
I
Jens Hollås kommenterte at det var noen mangler i tekstfelt for
balanseregnskapet
II
Arnt Øvreness synes regnskap og noter er fint, men savner en note til 6860, der
det er over 100% sprekk
III
Roy Jenssen svarer at dette skyldes aktivitetene vedrørende årsmøtet 2006 med
leie av Langvassheimen samt utgifter til kursholdere og reise for disse.
IV
Dagfinn Wie. Hva med bevarte midler fra Sørlia gruppe?
V
Roy Jenssen svarer at det er sendt brev til Jan Håkon Larsen, Sørlia om
overføring av midler samt avhending av annet materiell nå nylig.
VI
Dagfinn Wie. Synes det er brukt mye penger på internett og
hjemmesideutvikling, kretsen har nå ny hjemmeside.
VII
Arnt Øvreness kommenterer at kretsen var tidlig ute med hjemmeside og
internett, men oppdager senere andre samarbeidspartnere med god kontakt med
forbundet og til lave kostnader
VIII Jens Hollås kommenterer som revisor at det er brukt mer penger på
Bjønnsåshytta enn det regnskapet viser men gave er tatt inn.
Vedtak: ”Regnskap og revisjonsberetning for 2006 enstemmig godkjent.”
Revisjonsberetning korrigeres med riktig årstall
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Regnskap for Region K – Knutepunktet
Roy Jenssen informerte kort om Region K, Knutepunktet som kursregion
Videre redegjorde han for regnskapet, resultat og balanse.
Arnfinn Moksnes, revisor, redegjorde for revisjonsberetningen
Kretsstyrets forslag til vedtak:
Regnskapet og revisjonsberetning tas til etterretning.
Følgende hadde ordet:
I
Asgeir Langås synes Region K er veldig positivt, et kursopplegg som er til stor
hjelp og motivasjon
II
Arnfinn Moksnes som revisor, kommenterer at regnskap for krets og for region
K bør holdes helt atskilt. Videre må det inn en dato ”pr. 31.12.2006” i
revisjonsberetningen.
Vedtak: ”Regnskap og revisjonsberetning for 2006 taes til etteretning”

Kretsens arbeidsmotto: Ta speidernes ønsker og ideer på alvor og lag speiding ut av det.
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Kretsens arbeidsmål 2007 - 2008
a. Arbeidsmål for kretsen 2007 – 2008
Kretsstyrets forslag til vedtak:
Arbeidsmål for kretsen 2007 – 2008 godkjennes.
Roy Jenssen redegjorde for forslaget til nytt arbeidsmål for kretsen:
*Nord-Trøndelag krets av NSF skal:
Tilby alle ledere og speidere et aktivt opplæringstilbud gjennom kurs og
aktiviteter som bygger på speidingens verdigrunnlag. Bidra til at gruppene oppnår
mål om økt medlemstall på 15 % i tidsrommet 2007 – 2008.
Følgende hadde ordet:
I
Erik Strugstad, hva kan/vil kretsen bidra med, hvordan skal dette gjøres?
II
Arnt Øvreness, skal gruppene eller kretsen ha økning på 15%? Hva er
bakgrunnen, ligger det føringer for dette?
III
Roy Jenssen svarer til Erik at kretsen har ikke noe konkret plan, men nyttige
innspill kom i går kveld.
Roy Jenssen svarer til Arnt at ingen føringer er lagt i budsjett eller terminliste
da dette er et forslag
IV
Per Gevik regner med at det gamle arbeidsmålet går ut
V
Roy Jenssen svarer at om det nye arbeidsmålet blir vedtatt går det gamle ut
Videre referer Roy til at også forbundet har arbeidsmål om å øke
medlemstallet.
VI
Asgeir Langås påpeker at det er satt et tall uten at tiltak er nevnt. Det er mangel
på ledere som gjør det vanskelig med økning
VII
Per Gevik mener at enten vedtar vi kretsens nye arbeidsmål, eller vi beholder
det gamle inntil videre
VIII Arnt Øvreness påpeker at en redaksjonell omdisponering av forslaget kan gjøre
at det kan stå nederst på arket og at det kan stå i lag med det gamle
Vedtak: ”Kretsens arbeidsmål for 2007-2008 ble vedtatt som over med 13
stemmer for”
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Innkomne forslag
a: Fra 1. Levanger speidergruppe: Opprydding i kretsens vedtak
Kretsstyrets forslag til vedtak:
Første avsnitt godkjennes. Andre avsnitt godkjennes ikke.
Roy Jenssen redegjorde for forslaget fra 1.Levanger speidergruppe:
Da det er veldig vanskelig å ”orientere” seg i kretsens vedtekter, her menes alle
vedtak som er besluttet på styremøter og kretsting, både skriftlige og muntlige ved at
det er mangelfull oversikt å lite kundevennlig.
Det nye styret SKAL utrangere/legge dø alle vedtak fra og med 1997 og eldre.
Deretter føre en egen vedtakslogg/fil over alle vedtak som styrene og kretstingene har
vedtatt fra og med 1998 og fram til i dag.
Deretter sendes oversikten ut til gruppene. Vurderes om det skal legges på vår
hjemmeside.
Etter det skal styret ta for seg vedtak hvert år som er eldre enn 10 år, eller nyere
vedtak. De skal vurderes og legges fram på kretsting til avstemning. Styret kan
selvfølgelig gå inn for et alternativ. Gruppene og styret kan legge fram et vedtatt
vedtak fra styret som skal behandles på kretsting, som er yngre enn 10 år.
1. Levanger speidergruppe 29/1-2007.
Kretsens arbeidsmotto: Ta speidernes ønsker og ideer på alvor og lag speiding ut av det.
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Følgende hadde ordet:
I
Jens Hollås lurer på da om Levanger gruppe kan ha oversikt over de
vedtak som ev. går ut?
Jens Hollås leser opp eget forslag som lyder som følgende:
”Kretstinget ber kretsstyret om å gjennomgå de tidligere vedtak som er
gjort av kretsting og kretsstyrer. Jfr. vedtaksprotokoll fra 1992 og senere
referater.
Dette med den hensikt at dagens tillitsvalgte/medlemmer får en bedre
oversikt i saker som gjelder driften av Nord-Trøndelag krets og
rettigheter/plikter tillitsvalgte og medlemmer har overfor kretsen. Herunder
også vurdere om det er vedtak som er uaktuelle eller bør revideres.
Saken legges deretter frem for kretstinget 2008.”
Forslaget levert skriftlig.
II
Arnt Øvreness gir sin umiddelbare støtte til Jens. Det er viktig å ikke glemme
historien og ha oversikt
III
Dagfinn Wie lurer på hva kretsstyret mener med første avsnitt i forslaget
IV
Roy svarer at det første er det første.
V
Arnt Øvreness fremdeles litt forvirret, men støtter Jens
VI
Dagfinn Wie støtter Jens sitt forslag
VII
Jens Hollås foreslår at kretsstyret trekkes sitt forslag og at det stemmes over
Jens Hollås sitt forslag og 1.Levanger sitt forslag
Forslaget til Jens Hollås fikk 13 stemmer, forslaget til 1.Levanger fikk 3 stemmer
Vedtak: ”Opprydding i kretsens vedtak gjøres etter forslag fra Jens Hollås som
over og legges frem for kretstinget 2008”
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Terminliste for Nord-Trøndelag krets av NSF året 2007
Jens Hollås redegjorde for kretsens terminliste
Kretsstyrets forslag til vedtak:
Terminlisten for kretsen godkjennes.
Følgende hadde ordet:
I
Arnt Øvreness delte noen tanker om Sunrise Sermony den 01.08.
Videre kunne det vært flere samlinger for aktive speidere
II
Erik Strugstad ønsker flere 13-18 arrangement i året
III
Per Gevik mener at 13-18 arrangement virker veldig positivt, det burde vært
flere
IV
Arnt Øvreness kommenterer at den 23. april er St.Georgsdag
V
Roy Jenssen redegjorde for hvorfor mars måned var uten kretsarrangement
VI
Arnt Øvreness foreslår et 13-18 arrangement i mars
VII
Kjell Åge Solli sier at da må speiderne melde seg på, det har omtrent vært flere
ledere enn speidere på siste 13-18 arr.
VIII Roy Jenssen etterspør dato i mars?
IX
Kjell Åge Sollie foreslår 24.-25. mars
X
Håkon Martinussen foreslår 16.17.18 mars, men trekker forslaget
XI
Arnt Øvreness støtter forslaget om 24-25. mars
XII
Erik Strugstad foreslår at roverne som blir igjen i helga kan planlegge 13-18
helga

Kretsens arbeidsmotto: Ta speidernes ønsker og ideer på alvor og lag speiding ut av det.
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Vedtak: ”Kretsens terminliste godkjent med redaksjonelle endringer med et
13-18 arr. den 24.-25. mars og at St.Georgsdagen er den 23. april”

Kl. 1235 ble det avholdt lunsj med karbonade og ertestuing.
Kl. 1345 ble tinget startet for siste del.
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Budsjett for Nord-Trøndelag krets av NSF året 2007
Roy Jenssen redegjorde for budsjettforslaget
Kretsstyrets forslag til vedtak:
Budsjettet godkjennes
Følgende hadde ordet:
I
Per Gevik, JOTA er ikke et kretsarrangement og skal ikke være en inntektspost
og utgiftspost i budsjett, skal gå i null. Skriftlig forslag A levert, se under.
II
Arnt Øvreness stiller spørsmålet hvem skal delta på fjellederkurset? Kostnader
kan flyttes på
III
Erik Strugstad forespør om støtte for deltagelse på Jamboree i England til
sommeren
IV
Arnfinn Moksnes kommenterer reiseutgifter til NM i speiding, og størrelsen på
egenandel i forhold til kort/lang reise. Fremsetter skriftlig forslag C, se under.
V
Erik Strugstad vil på vegne av roverne sette frem skriftlig forslag om å samle
alle budsjetterte midler i en roverkonto for så å disponere midlene selv med å
føre regnskap og bestemme aktiviteter. Se under, forslag D
VI
Roy Jenssen kommenterer også reise til NM og systemet med reisefordeling,
det er ikke sikkert at kort reise gir liten utgift totalt.
VII
Arnt Øvreness mener en samlepott er et prisverdig tiltak, men trenger ikke
være det beste
VIII Jens Hollås kommenterte reise til NM og fordeling, samt egenandel. Videre
Roverpott høres også ganske lurt ut, men en får da ikke synliggjort hva en skal
satse på. Når det gjelder Nord-Tr. Krets sin andel for RegionK burde denne ha
vært mindre enn de andre store kretsene sin andel. Konto for møteutgifter
burde å vært hevet, samt at konto for telefon/internett burde vært lavere. En
redaksjonell justering av postene kan gjøres.
IX
Arnt Øvreness viser til at oppdelinga i budsjettet beskriver hvilke arr. kretsen
ønsker å satse på, og at dette burde gruppene ha fanget opp. Det finnes også
andre sentrale arr. som kretsstyret ikke har markedsført. Videre at
telefon/internett kan være grunnlag for oppbevaring av kretsens historikk.
Tilskudd for RegionK må være lik for alle kretser, ikke alle kretser har like
godt utgangspunkt.
X
Kjell Åge Solli foreslår å heve budsjettet på 13-18 arr. til kr. 6000,- da
terminlista er fastsatt med to arr. Skriftlig forslag B, se under
XI
Arnfinn Moksnes mener at egenandel som gruppene skal betale for deltagelse
på NM i speiding må opp.
XII
Jens Hollås kommenterte videre på reisetøtte og budsjett for NM. Generelt må
det være slik at det batales en viss egenandel, støtte må først komme fra
gruppene før kretsen

Kretsens arbeidsmotto: Ta speidernes ønsker og ideer på alvor og lag speiding ut av det.
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Møteleder Hollås legger frem de skriftlige forslagene for endring av budsjettet.
Forslag A

Per Gevik: JOTA.
“Post 3100 settes til kr. 0,-.
Post 6550 settes til kr. 150,- til dekning av påmeldingsgebyr.
Merker dekkes av hver enkelt”
Følgende ordveksling ble da avviklet:
I
Arnt Øvreness mener Per Gevik må grunngi sitt forslag
II
Per Gevik synes ikke deltagerne skal betale til kretsen for et gruppe
arr.
III
Asgeir Langås refererte at Namsos har et eget arrangement
IV
Jens Hollås viser til at Jota er ikke et kretsarrangement,
gruppene/regionene har egne arrangement.
V
Arnt Øvreness mener da at JOTA posten kan strykes og at støtte til Jota
kan hentes ut av Region støtten i budsjettet
VI
Roy Jenssen la frem at kretsen skulle stå som Jota arrangør og avvikle
ei ledersamling samtidig.
VII
Arnt Øvreness påpeker at Jota og ledersamling kan avvikles samtidig,
regionvis for eksempel
VIII Jens Hollås kommenterte deltageravgifta og at kretsen skulle være
arrangør
IX
Roy Jenssen påpekte at i Jotarapporten står det at kretsen står som
arrangør
X
Asgeir Langås beklaget at det ikke ble arrangement på Namsos i 2006
XI
Per Gevik mener at det er gruppene som står som teknisk arrangør og
det motiverer ikke å betale inn til kretsen.
Forslag A: Vedtatt med 10 stemmer for og 5 stemmer mot
Forslag B

Kjell Åge Solli: 13-18 arr.
”Post 4200 økes til kr. 6000,-”
Forslag B: Vedtatt enstemmig
Forslag C

Arnfinn Moksnes: Støtte til NM i Speiding. Størrelse av egenandel
”Før kretsen gir tilskudd til gruppene i forbindelse med NM i speiding, skal
gruppene dekke en egenandel på for eksempel kr.1500,-. Størrelsen på
egenandel og tilskudd skal være i tråd med tidligere vedtak som er gjort av
kretstinget. Størrelsen på tilskuddet skal være med økende prosentandel med
økende totale utgifter”
Forslag C: Ikke vedtatt med 10 stemmer mot og 4 stemmer for
Forslag D:

Erik Strugstad på vegne av roverne
”Å samle alle midlene vi har fått tildelt til roveraktivitene til en enkelt post på
budsjettet. Roverne ønsker å føre et særregnskap for denne posten. Vi mener
det er en fin måte å gjøre det interessant å bli rover”
Følgende hadde ordet:
I
Jens Hollås påpekte at når det gjaldt støtte til å delta på Jamboree finnes
det ikke noen budsjettpost, men at rovere og andre kan søke støtte fra
bevarte midler.
II
Arnt Øvreness mente roverne kan ha en stor sekkepost i budsjettet

Kretsens arbeidsmotto: Ta speidernes ønsker og ideer på alvor og lag speiding ut av det.
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III

Asgeir Langås lurte på hvor stort et støttebeløp til Jamboree kan
bli?
IV
Ole K. Aakervik poengterte vedr. bevarte midler er det mulig å
søke for flere.
V
Erik Strugstad velger da å ikke sette frem forslag om støtte til
Jamboree, og at roverne vil søke kretsstyret om støtte på vanlig
måte
Forslag D: Vedtatt med 14 stemmer for og 1 stemme mot
Vedtak: ”Budsjett for NT krets 2007 ble vedtatt med 13 stemmer for og 1 stemme mot
med de endringsforslag som ble vedtatt ”
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Valg
Følgende valg ble gjort:
a. Valg av visekretsleder for 2 år
Ole K. Aakervik, Egge valgt
b. Innsetting av gruppenes valgte representant i styret
Kjell Åge Sollie, Vinne for 2 år
Vakant, Mære –Sparbu for 2 år
Asgeir Langås, Namsos for 1 år
Jens Hollås, Sandvollan for 1 år
Arnt Øvreness, Skogn for 1 år
c. Valg av 2 revisorer
Arnfinn Moksnes, Levanger valgt
Dagfinn Wie, Egge valgt
d. Valg av 2 utsendinger m/vara til NTBUR sitt årsmøte
Erik Strugstad, Levanger
Yngvar Amlien, Levanger
Vararepresentant Håkon Martinussen, Egge
e. Valg av 2 utsendinger m/vara til Ungdomskonferansen
Asgeir Langås foreslår at interesserte ungdommer i kretsen melder ifra om de
ønsker å delta. Roy Jenssen informerte kort om innholdet i konferansen. Forslaget
vedtas
f. Valg av valgkomitè for 2 år
Arnt Øvreness, Skogn ( 1 år igjen)
Leif Næss, Skogn for 2 år
Dagfinn Wie, Egge for 2 år
Kretsstyrets medlemmer etter årsmøtet blir slik.
Kretsleder
Roy Jenssen, Levanger
til 2008
Visekr.leder Ole K. Aakervik, Egge
til 2009
Styremedlem Asgeir Langås, Namsos
til 2008
Styremedlem Jens Hollås, Sandvollan
til 2008
Styremedlem Arnt Øvreness, Skogn
til 2008
Styremedlem Kjell Åge Sollie, Vinne
til 2009
Styremedlem ??????, Mære-Sparbu
til 2009
Dette gjenspeiler vedtak om at kretsstyret skal bestå av medlemmer av hver gruppe i
kretsen.
Mære-Sparbu må snarest få på plass sitt medlem i kretsstyret
Kretsens arbeidsmotto: Ta speidernes ønsker og ideer på alvor og lag speiding ut av det.
7

Kretsens arbeidsmotto: Ta speidernes ønsker og ideer på alvor og lag speiding ut av det.
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