Nord-Trøndelag krets av NSF
Alfheimveien 38
7715 Steinkjer
epost: kretsleder(at)nordtrondelag.scout.no

Til kretsens grupper
Innkalling til Kretstingets årsmøte 11.mars 2017
Valgte medlemmer til kretstinget i din gruppe innkalles med dette til
Kretstingets årsmøte på Speiderhuset i Steinkjer, lørdag 11. mars 2017 kl. 1030
Gjør dette kjent for de det angår.
Les på neste side utdrag fra NSF’s lover etter Speidertinget 2016 om gruppens
deltakelse til kretstinget og gruppens ansvar for sitt engasjement.
Gruppa kan ha observatører som har tale- og forslagsrett.
Saksliste og nødvendig dokumenter sendes gruppeleder til intern fordeling
snarest mulig etter neste møte i kretsstyret (6. mars).
Senest mandag 4. mars kl 2359 må kretsstyret ha forslag til:
(Send til: kretsleder(at)nordtrondelag.scout.no)
 Kandidater til kretsens hederstegn, statutter vedlagt
 Ledere som skal tildeles 10-års tjenestetegn3
 Andre saker enn årsmelding, regnskap og revisjonsberetning, arbeidsplan
og budsjett.
Det blir enkel matservering etter tinget, før vi starter på kurset Sikkerhet på tur.

Kretsstyret ønsker alle velkommen til Kretsting.
Påmelding sendes senest søn 3. mars kl 2359 til
Kretsleder(at)nordtrondelag.scout.no
Tlf 45634050

Verdal, 13. jan 2016.
I.E.Fjellhaug/Kretsleder
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Speiderpeidertinget 2016:
§ 2-3-2 Kretstinget er kretsens øverste myndighet og består av kretsstyrets medlemmer og valgte
representanter for gruppene.
Gruppenes representanter til Kretsting: Gruppeleder og én valgt representant for hver påbegynt ti
betalende medlemmer i henhold til siste årsmelding. Det velges også vararepresentanter.
Dersom gruppen har valgt gruppeassistent er denne vararepresentant for gruppeleder.
Minst 1/3 av gruppens representanter skal være speidere eller rovere. Med rovere i denne
sammenheng menes medlemmer som er 25 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret
kretstinget møtes. Dersom gruppen ikke har slike representanter, mister gruppen disse stemmene.
Representanter og vararepresentanter velges av og blant gruppetingets
medlemmer.
[…]
I lovenes § 2-3-3 heter det at:
” Kretstinget har minst ett ordinært møte hvert år.
Ekstraordinært møte i kretstinget kan holdes når kretsleder eller minst halvparten av kretsstyrets
eller 1/3 av kretstingets medlemmer krever det.
Innkalling med saksliste og saksdokumenter sendes tingets medlemmer minst to uker før møtet.”
Om gruppene heter det:
§ 2-2-1 Gruppetinget er gruppens besluttende organ, som består av:
a) Alle betalende medlemmer fra og med det kalenderåret de fyller 12 år.
b) En representant for hver påbegynte ti betalende medlemmer blant speidere i tropp som ikke
fyller 12 år eller mer i løpet av kalenderåret.
Stemmerett ved valget har fremmøtte medlemmer som fyller kravene i §§ 3-2-1 – 3-2-5 til å inneha
tillitsverv.
§ 2-2-3 Gruppetingets årsmøte skal behandle:
[…]
3 Valg av:
a) gruppeleder og eventuelle gruppeassistenter etter gruppetingets bestemmelse
b) gruppens representanter til kretstinget

Dette er en oversikt over delegater på kretstinget for de forskjellige
gruppene i Nord-Trøndelag. Husk minst 1/3 må være speidere under 25 år.
Medlemsstatus pr. 311216
Gruppe
1.Vinne
Sandvollan
Egge
Mære/Sparbu
1.Levanger
1 Skogn

Medl.
45
24
23
29
7
1

Ikke betalt

1

Ikke fakturert

Delegater
kretstinget
5 + gruppeleder
3 + gruppeleder
4 + gruppeleder
3 + gruppeleder
1 + gruppeleder
gruppeleder

Kretsstyremedlemmet kommer i tillegg
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