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

Referat fra ekstraordinært kretsting 31.08.2006 på
Speiderhuset, Steinkjer

Før møtet formelt ble satt var det en uformell meningsutveksling over bordet.
Valgkomiteen refererte litt til arbeidet med å finne kandidater/motta signaler om deltagelse i
et omorganisert kretstyre som foreslått i sakspapirene. Før møtet startet hadde hver gruppe
et/flere navn til et omorganisert styre.
Møtet ble så formelt åpnet
1.

Åpning. Ole K. Aakervik ønsket velkommen

2.

Konstituering
a.
Tilstede: Asgeir Langås/Namsos, Arnfinn Moxsness/Levanger, Alina B.
Haugene/Levanger, Inger E. Fjellhaug/Vinne, Per Gevik/Mære-Sparbu, Arnt
Øvreness/Skogn, Jens Hollås/Sandvollan, Tor Arne Ven/kr.styret-Levanger,
Ole K. Aakervik/kr.styret-Egge, Dagfinn Wie/Egge.
b.
Innkalling og saksliste godkjent
c.
Jens Hollås valgt som møteleder
d.
Ole K. Aakervik valgt som referent

3.

Ny styrestruktur Nord-Trøndelag krets
Alle gruppene i kretsen stilte med minst et navn hver.
3.1 Hver gruppe er ansvarlig for å stille med et medlem med personlig varamedlem til
kretsstyret, disse velges så av kretsstinget for 2 år av gangen. Kretsstyret vil da bestå
av 7 medlemmer om en legger til grunn dagens medlemsgrupper i kretsen.
Vedtak: Kretstinget i Nord-Trøndelag krets vedtok enstemmig ovennevnte struktur av
kretstyret.
Følgende stilte/ble valgt fra hver gruppe:
Namsos: Asgeir Langås
Levanger: Roy Jenssen
Vinne: Kjell Åge Sollie
Mære – Sparbu: Jorid B. Johansen
Skogn: Arnt Øvreness
Sandvollan: Jens Hollås
Egge: Ole K. Aakervik
I tillegg fortsetter Tor Arne Ven som styremedlem ut perioden/start skolegang.
Gruppene plikter å stille med varamenn ved ev. forfall til styresmøter.
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3.2 Kretsstinget velger kretsleder for 2 år av gangen. Kretsleder velges i
utgangspunktet blant medlemmene i kretsstyret.
Roy Jenssen meldte seg som eneste villige kandidat til kretsleder
Vedtak: Kretstinget i Nord-Trøndelag krets valgte enstemmig Roy Jenssen til ny
kretsleder. Vil være på valg i 2008

3.3 Kretsstinget velger visekretsleder for 2 år av gangen. Visekretsleder velges i
utgangspunktet blant medlemmene i kretsstyret (For å unngå samtidig skifte vil
visekretsleder velges for et år første gang.)
Med løsning under pkt. 3.1 og 3.2 informerte Ole K. Aakervik at han kunne fortsette
som visekretsleder om kretstinget ønsket dette.
Vedtak: Kretstinget i Nord-Trøndelag krets var enstemmig enig om at Ole K Aakervik
fortsatte som visekretsleder. Vil være på valg i 2007.
3.4 For å lette det administrative arbeidet opprettes det en kretssekretærfunksjon med
ansvar for regnskap, posthåndtering og arkivering, denne honoreres med for eksempel
5000 kroner årlig.
Vedtak: Kretstinget setter av/omdisponerer midler på inntil kr. 5000,- fra årets
budsjett slik at det nye kretsstyret kan arbeide videre med underlaget for en
kretsekretærfunksjon frem til kretstinget 2007.
Gruppene må gjerne komme med innspill om dette.
Det nye kretsstyret konstituerer seg med et første møte torsdag 28.09.2006 kl. 1900 på
Speiderhuset Steinkjer. Saker her vil være hvem som skal være på valg i 2007 og 2008 og
avgjøre funksjon, antall og oppgaver til et arbeidsutvalg i kretstyret.

4.

Felles kretsleir/leir for alle kretser i Midt-Norge både NSF og KFUK-KFUM
Kretstinget diskuterte leir. Det er ønskelig å få med personer i stab for leiren.
På befaring på det aktuelle området på Ytterøy 3. og 4. sept. deltar Roy og delvis Ole,
Tor-Arne og Alina. Deltagere fra andre kretser vil være der.
Vedtak: Nord Trøndelag krets deltar på leiren med dato 30.6. til 7.7. i 2007. Det er
ønskelig at kretsen kan stille personer for deltagelse i stab. Dette må avklares snarest
og senest på neste styresmøte
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Kretstinget hevet ca. kl. 2120

Det ble noe snakk om høstens aktiviteter i kretsregi.
•
•
•
•

Stifinnerhelg på Bjønnsåsen16.-17. september
13-18 arrangement og JOTA den 13.-15. oktober
Kurshelg 10.-12. november, Skognrønningen Skihytta
Ledersamling 18. november

Vedrørende Jota ble det ytret ønske om å få til minst to stasjoner i Nord-Trøndelag.
Levanger, speiderhuset og på Mære, speiderhuset på Kringla.
Per Hårnes kontaktes om å få til Jota på Kringla, speiderhuset, Mære Sparbu.

Ole K. Aakervik/ref.
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