Vedtaksprotokoll for Nord-Trøndelag krets av NSF.

KS

Sak 60/90

Frist for innsendelse av grupperegnskap.
Alle grupper i Nord-Trøndelag krets må sende inn revidert regnskap
innen 15. mars hvert år.
Retningslinjene for NSF sier at gruppene skal sende inn
årsrapport/årsmelding og revidert regnskap innen 15. mars hvert år.

KS

Sak 9/92

Kontingent
Enstemmig vedtak at kretsen betaler kontingenten for Per Hårnes,
Verdal

KS

Sak 14/94

Ansvar ved uteblivelse fra møter, kurs m.v. – betaling
Dersom påmeldingsfristen er mindre enn en uke før arrangementet
regnes påmeldingen som bindende, slik at de som ikke møter må betale
full deltakeravgift.
Er påmeldingsfristen mer enn en uke før arrangementet må påmeldte
deltaker som ikke skal delta melde fra til kretskontoret senest mandag
før arrangementet. Sykdom regnes som gyldig forfall.

KT

Sak 13/1996 Kretskontingent
1. Ved oppstart av nye grupper i Nord-Trøndelag krets gis det fri
kretskontingent oppstartsåret.
2. Når midlertidlig nedlagte gruppe gjennopprettes , skal spørsmål om
ev. tilskudd fra kretsen behandles som egne saker i kretsstyret.

KS

Sak 2/97

Gaver og oppmerksomhet til tillitsvalgte i kretsen.
En oppmerksomhet til verdi maks. 100 kr. Gis til tillitsvalgte som feirer
runde dager f.o.m. 50 år mens de er med i kretsstyre eller
aktivitetskomite. Ut over dette kan det være aktuelt å sende en hilsen

pr. kort hvis kretskontoret blir gjort kjent med at ledere feirer runde
dager.

KT

Sak 8/1998

Kretskontingent.

1. Som basis for beregning av kretskontingenten benyttes
forbundskontingenten.
Kretskontingenten settes til 45% av forbundskontingenten som gjelder
til enhver tid.
Kontingenten forhøyes til nærmeste hele 5-kroner.
Kretskontingenten avtrappes slik etter antall medlemmer av NSF fra
samme husstand
- To medlemmer
: Full kontingent.
- Øvrige medlemmer
: ½ kontingent.
Bestemmelsen gjøres gjeldende for kontingenten for 1999.
2. Speidere som begynner siste halvår (juli – desember) betaler ikke
kretskontingent, men betaler ½ forbundskontingent i henhold til
forbundets regler.
Denne tilfaller gruppen. Familierabatt gjelder ikke for slik kontingent.
Bestemmelsen gjøres gjeldende fra og med sommeren 1998.

KT

Sak 7/1999

og

KS

Sak 42/99

Bevarte midler
Retningslinjer for bruk av ”bevarte midler” fra nedlagte speidergrupper
i Nord-Trøndelag krets.
Retningslinjer for hvordan kretsen skal ivareta bevarte midler fra
nedlagte speidergrupper er nedfelt i NSF’s lover og retningslinjer.
I tillegg til disse vedtar Nord-Trøndelag krets av Norges
Speiderforbund følgende retningslinjer for disponering av slike midler:
1. Midler fra tidligere Steinkjer speidergruppe pr. 01.01.99 – kr.
9.995,52 – øremerkes brukt til vedlikehold og drift av
Bjønnsåshytta.
Kretsstyre kan delegere ansvaret for vedlikehold og drift av
Bjønnsåshytta til en egen komite.
2. Bevarte midler fra nedlagte grupper – innenfor et mindre beløp –
kan benyttes til
a) Oppstart av nye speidergrupper i kretsen.

b) Ekstraordinære tiltak som gir økt kunnskap hos medlemmer
i kretsen.
Slike tiltak kan være:
-

Støtte til ekstern skolering av ressurspersoner i spesielle
aktiviteter.
Støtte til ledere som har fullført Trekløver-Gilwell kurs.

Støtte til slike tiltak må i ettertid gi forpliktelse til å videreføre
kunnskapen innad i kretsen.
Kretsstyre gis fullmakt til å avgjøre bruken av disse midlene.
3. Bruk av bevarte midler fra nedlagte grupper – innenfor et større
beløp – legges fram for kretstinget som egne saker.
4. Utstyr/eiendeler fra nedlagte grupper (av mindre verdi) kan
overdras til andre speidergrupper i kommunen eller nabogruppe.
Hvordan utstyr/eiendeler av størreverdi skal disponeres, gis
kretsstyret fullmakt til å avgjøre i hvert enkelt tilfelle.

KS

Sak 55/2000 Retningslinjer - Kretsens Hederstegn.
Kretsens hederstegn består av en emaljert nål formet som en hestesko
m/forbundsmerket.
Kretsens hederstegn kan gis til:
Aktive ledere som har gjort speidersaken en særlig stor tjeneste i
kretsens regi, eksempelvis vist initiativ og engasjement til
løsning av større oppgaver.
Kretsens hederstegn tildeles av kretsstyret etter forslag fra
a. Grupper
b. Kretsstyrets medlemmer.
Alle forslag på kandidater skal være begrunnet fra forslagsstiller.
Kretsens hederstegn deles ut i forbindelse med kretsens årsmøte
(kretsting).

KT

Sak 3/2004.

Kjøregodtgjørelse
Kjøring i kretsstyrets tjeneste betales etter kr. 2,00 pr. km. Det påløper
ikke tillegg for passasjerer eller last.

KS

Sak 23/05

Kurstilbud og økonomi.
1.

Kretsen investerer i opplæring av sine ledere og rovere i
kunnskapskaper og ferdigheter som tilfredsstiller nye krav til
godkjent leder.
2. Kretsens deltakere kan søke om ettergivelse av kursutgifter utover
en egenandel på kr. 50,-.
3. Kretsens deltakere kan søke om å få dekket dokumenterte
reiseutgifter utover kr. 200,- etter rimeligste alternativ, dog ikke mer
enn inntil kr. 700,- pr. deltaker.

