Nord-Trøndelag krets av NSF
Alfheimveien 38
7715 Steinkjer
mail:kretsleder@nordtrondelag.scout.no

Til kretsens grupper
Levanger 13.januar 08
Innkalling til Kretsting 8.-9.februar 2008
I lovens paragraf 2-3-3 heter det at innkalling til kretstinget sendes kretstingets medlemmer
minst 2-to uker før møtet.
Din speidergruppe innkalles med dette til kretsting på Lysheim Grendehus – Sparbu. Saksliste
og nødvendig dokumenter sendes kretstingets medlemmer så snart det foreligger.
I lovens paragraf 2-3-2, som omtaler hvem gruppa kan sende på kretsting og etter
medlemslista fra forbundet pr. 01.desember 2007 – har din gruppe følgende:
(Denne opplysningen kan fås ved henvendelse til KL hvis ønskelig)
Gruppa kan sende observatører som kun har talerett. Disse vil bli tellekorps ved eventuell
avstemning i saker som tas opp på kretstinget.
Påmelding sendes/leveres/mailes/sms/teles: Roy Jenssen senest 26.januar 2008
Linsveg 2 7600 Levanger. rwjens@online.no 95077427 / 74017695
Kostpris pr. deltaker er satt til kr. 50,00 som betales ved registrering/ankomst tinget.
Ta med skrivesaker, speidersangbok, sovepose, liggeunderlag/feltseng, kniv, sko for innebruk
Kjøreplan:
Fredag

kl. 19:00 Registrering – kaffe/te –saft
kl. 20:00 Emnekveld – Jungelboka. Et fantastisk seminar med
innleid instruktør – MÅ oppleves.
Forberedelser til tinget med aktivitetsgrupper
Mye aktiviteter
kl. 21:00 Mat
kl. 21:30 Vi fortsetter der vi slapp

Lørdag

kl. 08:00 Revelje
kl. 08:45 Morgensamling
kl. 09:00 Frokost
kl. 10:00 Kretstinget starter
kl. 13:00 Lunsj
kl. 14:00 Kretstinget fortsetter
kl. 16:00 Avslutning
For dere som kan tenke seg å oppleve ei helg sammen med andre, men ikke deltar på tinget
kan vi tilby spikking og mye aktivitet i gymsal.
Kretsens arbeidsmål 2007 – 2008
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 %.
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NB!!!
Innen påmeldingsfristen må din gruppe komme med:
Forslag til kretsleder for 2 år
Gruppas medlem i styret neste 2 år – gjelder gruppene Namsos – Sandvollan – Skogn
– Levanger
Forslag på kandidater til kretsens hederstegn
Melding om ledere som skal tildeles 10-års tjenestetegn
Saker som skal behandles på tinget.
Under åpningen av tinget skal 1-en fra hver gruppe tenne et lys og fortelle om en god
speideropplevelse fra 2007. HUSK kubbelys
Kretsstyret ønsker alle velkommen til kretsting og ei trivelig helg sammen.
Speiderhilsen
Roy Jenssen
KL
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