Referat fra kretsting Nord-Trøndelag krets av Norges
speiderforbund 7. februar 2009 Speiderhuset Steinkjer.
Sak 1: Åpning.
Kretsleder Ole Kristian Aakervik ønsket velkommen.
Det var lystenning ved en representant fra hver gruppe og som fortalte om en god
speideropplevelse
Sak 2: Konstituering.
a. Godkjenning av delegater.
Vedtak: Delegatene enstemmig godkjent. 25 delegater deltok.
b. Godkjenning av innkalling og sakliste.
Vedtak: Innkalling og sakliste enstemmig godkjent.
c. Godkjenning av forretningsorden.
Vedtak: Forretningsorden enstemmig godkjent.
d. Valg av 2 møteledere.
Forslag: Richard Kolberg og Arnt Øvreness.
Vedtak: Richard Kolberg og Arnt Øvreness enstemmig valgt.
e. Valg av 2 referenter.
Forslag: Hilde Garberg og Hulda J.B. Amlien.
Vedtak: Hilde Garberg og Hulda J.B. Amlien enstemmig valgt.
f. Valg av 2 delegater til å skrive under protokollen.
Forslag: Jens Hollås og Sara M.G. Nyjordet.
Vedtak: Jens Hollås og Sara M.G. Nyjordet enstemmig valgt.
g. Valg av tellekorps.
Forslag: 3 observatører: Yngvar Amlien, Rune Rødsjø og Andreas Skjerve.
Vedtak: Yngvar Amlien, Rune Rødsjø og Andreas Skjerve enstemmig valgt.

Sak 3: Årsmelding for Nord-Trøndelag krets av NSF året 2008.
Kretsstyremedlem Tor Arne Ven la fram årsmeldingen.
-

Per Gevik etterlyste medlemstall for 2007, samt navn på de som hjalp til ved JOTA
og deltagere på NTBUR.

Vedtak: Disse navnene føres inn i årsmeldingen: Per Hårnes og Leif Røkke hjalp til ved
JOTA. Inger Gevik og Sara M G Nyjordet var utsendinger til NTBUR sitt årsmøte.
- Kretsleder Ole K. Aakervik orienterte om at det nå er kommet årsrapport vedr.
knutepunktet, men at regnskap fortsatt mangler.
- Yngvar Amlien refererte fra kretsens roveraktiviteter.
Det ble diskutert om loggen fra kretsens rovere skal legges ved årsmeldingen.
Vedtak: Loggen fra kretsens roveraktiviteter legges ved årsmeldingen.

Roverlagets logg ble lest opp av Yngvar Amlien.
- Inger Fjellhaug savnet fullstendig navn og gruppetilhørighet på alle medlemmene i
roverlaget.
Vedtak: Årsmeldingen ble enstemmig vedtatt med nevnte endringer.

Sak 4: Regnskap.
Regnskapet for 2008 ble lagt fram av Jens Hollås.
Det var ingen kommentarer til regnskapet.
Revisjonsberetning ble lagt fram av Dagfinn Wie.
Det var ingen kommentarer til revisjonsberetningen
Vedtak: Regnskap og revisjonsberetning ble enstemmig godkjent.

Dagfinn Wie fikk ordet utenom dagsorden. Han la fram valgkomiteens forslag til valg.
Sak 5: Innkomne saker.
Kretsstyremedlem Arnt Øvreness la fram kretsstyrets forslag til retningslinjer vedr.
kretsens støtte til kostnader i forbindelse med NM i Speiding. Forslaget inneholdt 3 punkter.
Flere tok ordet. Det ble diskutert om det er nok med 1 reiseleder, og hvor stor prosent
kretsen skal dekke.
Kretsstyremedlem Arnt Øvreness la fram et revidert forslag til pkt. 2: ”Kretsen betaler
for påmelding og dekker reiseutgiftene for patruljene som angitt i vedtatt budsjett. Kretsen
dekker også reiseutgifter for en reiseleder. Eventuell reisefordeling fordeles mellom
gruppene.”
Videre endres ordet ”kretsen” i pkt 3 til ”kretsstyret.”
Vedtak: Forslaget godkjennes med nevnte ordlydendringer.

Sak 6: Terminliste for Nord-Trøndelag krets av NSF for året 2009.
Forslag til terminlista for 2009 ble lagt fram av kretsleder Ole K. Aakervik.
- Inger Gevik ønsket at det også skal være 13 – 18. arr våren 2009.
Forslag: 13-18 arr. samme helg som stifinnersamlingen helga 21. – 22. mars.
Arr. roverne.
- Yngvar Amlien orienterte om at roverne skal på V5-kamp i Trondheim 6.-8. mars.

Forslag: Vinter 5-kamp for roverne kommer på terminlisten under andre arr.
Vedtak: Terminlista godkjennes med nevnte tillegg.

Før tinget tok pause, orienterte kretsens ambassadør Per Gevik om landsleir på Åndalsnes 4.
– 11. juli. 2009.
Påmeldingsfrist er 30. mars.
Påmeldingsfrist for haik-ruter er 30. april.
Om gruppene ønsker det, kan Per Gevik komme på foreldremøte i gruppa og orientere om
leiren.

Anmerkning: Kretsstyremedlem Tor Arne Ven forlot kretstinget kl. 13.17.

Sak7: Budsjett 2009.
Kretsstyrets forslag til budsjett for 2009 ble lagt fram av kretsleder Ole K. Aakervik
-

Yngvar Amlien la fram forslag fra roverlaget om at reise til rover 5-kamp, post 7144,
overføres til roveraktiviteter, post 4210. Dette på grunn av at 5-kamp i år er i
Trondheim. Det ble en del diskusjon om hvorvidt det vil komme krav om
reisefordeling. Kretsstyremedlem Arnt Øvreness foreslo en tilleggssetning ”Under
forutsetning av at det ikke innkommer reisefordeling.

Vedtak: Roverlagets forslag ble vedtatt med nevnte tilleggssetning.
- Per Gevik foreslo ny post ”Til styrets disposisjon.” Beløp kr. 10.000,-.
Dette til bruk for arrangement som ikke er med i terminlista. Etter noe diskusjon,
foreslår Per Gevik : Post 7455 endres til ”Til styrets disposisjon,” og økes til kr. 10.000.
Vedtak: Post 7455 omdøpes til ”Til styrets disposisjon,” og beløpet økes til kr. 10.000,-.
Vedtak: Budsjettet godkjennes med vedtatte endringer.

Sak 8: Valg.
Dagfinn Wie la fram valgkomiteens forslag til valg.
a. Valg av kretsleder for 2 år
Forslag: Kretsstyret konstituerer seg selv og velger kretsleder blant sine medlemmer
på 1. ordinære kretsstyremøte.
b. Valg av visekretsleder for 1 år.

Forslag: Kretsstyret konstituerer seg selv og velger visekretsleder blant sine
medlemmer på 1. ordinære kretsstyremøte.
c. Valg av gruppenes repr. i styret.
Forslag:

Mære-Sparbu: Per Gevik -

vara Hilde Garberg

Vinne:

Inger Fjellhaug - vara Kjell Åge Solli

Egge:

Richard Kolberg – vara Dagfinn Wie.

d. Valg av 2 revisorer for 1 år.
Forslag: Dagfinn Wie og Ståle Berg.
e. Valg av utsendinger med vara til NTBUR sitt årsmøte.
Forslag: Kristine Kolberg og Rune Rødsjø.
Vara: Andreas Skjerve.
f. Valg av tredje person i valgkomiteen for 2 år.
Forslag: Hilde Garberg.
Vedtak: Valgkomiteens forslag godkjennes enstemmig.

Sak 9: Orientering fra kretsstyret.
a. Orientering om Region K ved kretsstyremedlem Arnt Øvreness.
b. Vinnere av mini-kretsbannerkonkuransen ble:
Ole K. Aakervik og Martin Røkke, begge fra Egge. Minikretsbanneret deles mellom
vinnerne frem til neste kretssting.

Årsmøtet ble avsluttet med speiderbønnen.

