Sogn og Fjordane
krets av NSF

ÅRSMØTE
Esso på Skei, 11. mars 2012, kl. 15:00
1. Åpning og godkjenning
Innkalling og saksliste godkjennes ved akklamasjon. Kretsleder ønsker forsamlingen
velkommen til kretsting.
2. Konstituering
Ordstyrer: Harald Fimreite, Kaupanger
Referent:
Johanne Prestegård, Speiderstyret
Tellekorps: Sverrir Valdemarsson, Kaupanger
Silje Maria Søderholm, Systrond 1
Asbjørn Øyra Sæterskar, Naustdal
Signering: Einar Sander Kristiansen, Førde
Ole Jomar Moen, Systrond 1
Alle valgt ved akklamasjon.
Stemmeberettigede:
28
Observatører:
2
Ved valg av stemmeberettigede informerer Inge Byrkjeland om at Niels Larsen ikke
har stemme- og talerett på årsmøtet i følge § 3-2-3 i forbundets lover:
a) Tillitsvalgte kan bare inneha samme funksjon sammenhengende inntil 6
år, og kan først gjenvelges etter et opphold på minst ett år. Speidersjef,
visespeidersjef og speiderstyremedlem regnes ikke som samme funksjon.
Tilsvarende gjelder for kretsleder, visekretsleder og kretsstyremedlem, for
korpssjef, visekorpssjef og korpsstyremedlem og for gruppeleder og
gruppeassistent. Speiderstyret kan i særlige tilfeller dispensere fra regelen.
b) Ledere bør ikke inneha samme funksjon i mer enn 6 år i sammenheng.
Per Vinje, leder for lovutvalget i forbundet, har svart på epost fra Inge som bekrefter
at man kan lese ut av loven at Niels derfor ikke har stemme- og talerett på årsmøtet i
kraft av å være gruppeleder i Årdal speidargruppe.
Årsmøtet velger på oppfordring fra Niels å ringe generalsekretær Jens Morsø for å få
oppklaring i hva som er korrekt. Det ble også henvist til § 2-3-2 i denne samtalen:
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[...]
Gruppenes representanter til kretsting:
Gruppeleder og én valgt representant for hver påbegynt 10. betalende
medlem 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.
[...]
Niels er eneste fremmøtte fra sin gruppe, og kan fremvise dokumentasjon på at han
var valgt av gruppeting til å representere Årdal speidargruppe på kretstinget. Niels
skriver seg inn som vanlig representant fra Årdal speidargruppe og får derfor
stemmerett.
3. Årsmelding
Kretsleder leser opp årsmeldingen i plenum. Det kommer noen rettinger og tillegg til
teksten, disse rettes.
Det kommer opp spørsmål om hvor mye som bør stå om kretsens medlemmer sine
aktiviteter i forbundet utover tilstelninger hvor man er kretsens representant. Det blir
poengtert at dette er interessant å få med seg.
Det etterspørres opplysninger om hvorfor årsmeldingen viser til anstrengende
forhold mellom kretsleder og deler av kretsstyret. Det poengteres at det er ulikt syn
på problemstillingen i styret, basert på ulike forutsetninger og forventninger, og at
dette ikke er en ensartet fremstilling.
Årsmeldingen godkjennes med endringer.
4. Regnskap for 2011
Frida Mulen presenterer regnskapet for 2011. Det er noen mangler i bilag fra
begynnelsen av året, men takket være godt detektivarbeid har man fått et regnskap
som gjenspeiler aktiviteten også i denne perioden.
Leder for kretsleirkomitéen, Niels Larsen, leverer fra seg regnskapet til kretsleiren, og
poengterer at man ikke ukritisk kan benytte tallene som mal for fremtidige kretsleirer
siden store deler av maten er sponset av blant annet Lerum og Nortura. Kretsleirens
bruttotall skal benyttes i regnskapet i stedet for inn-/utgifter sett fra kretsstyret sin
side siden dette vil gi et mest mulig korrekt bilde av kretsens aktiviteter når man
søker om momskompensasjon.
Revisjon av kretsregnskapet 2011 blir lest opp.
Kretsen har gått med overskudd i 2011 på 77.141,53,Totalt har kretsen 232.331,77,- disponibelt på konto.
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Regnskap godkjennes ved akklamasjon.
5. Oppgaver og organisering
Kretsleder orienterer kort intensjonene bak arbeidsdokumentet som er sendt ut til
gruppene sammen med møtepapirene. Dette er en formalisering av implementering
for gjennomføring av oppgaver og oppfølging av gjeldende retningslinjer, som
kretsstyret er pålagt av kretstinget, forbundet og Komité speiding. Forankringen av
oppgaver skjer gjennom roller i kretsstyret og ombud i kretsen.
Tilbakemeldinger fra representanter var utelukkende positive.
6. Innkomne saker
Etter en diskusjon kommer kretstinget frem til at man ønsker å endre rekkefølgen de
innkomne sakene skal stemmes over. Sak 6-3 flyttes først, de to andre står.
Sak 6-3, prøveordning for oppgaver og organisering i kretsen
Saken diskuteres noe, og det kommer frem at dette er en prøveordning som vil utløpe
etter et år om den ikke ønskes videreført, og at den ikke har noen innvirkning på
gjennomføring av årets valg.
Forslag som skal støtte opp under prøveordningen;
- Kretsstyret skal opprette tre ombud i tråd med dokumentet.
- Kretsstyret får mandat til å utpeke ombudsmedlemmer og ombudsledere.
Forslaget vedtas enstemmig med 28 stemmer.
Sak 6-1, opprettelse av speiderombud
Forslagsstiller trekker sak 6-1.
Sak 6-2, opprettelse av roverombud
Kretsstyret velger enstemmig å opprettholde sitt forslag.
Etter en kort diskusjon om hvorvidt det er gjort vedtak på opprettelse av roverombud
tidligere stemmes det.
Stemmer for:
Stemmer mot:
Stemmer blankt:

27
0
1

7. Arrangementsplan for 2012
I forbindelse med neste JOTA/JOTI må kretsstyret innen påske ta stilling til om man
ønsker å benytte Teigen også i år. Teigen har noen begrensninger i antall man har
sitteplasser og rom til, og må veies mot at det kan komme rundt 150 deltagere i år.
Kretstinget ønsker å legge til en tekst om at det skal gjennomføres to ledertreninger i
løpet av året, fortrinnsvis ett om våren og ett om høsten.
Arrangementsplanen godkjennes med endring.
8. Budsjett for 2012
Kretsleder beklager på det sterkeste at det ikke er kommet ut en korrekt versjon av
budsjettet på forhånd. Visekretsleder introduserer kort intensjonene bak budsjett for
2012.
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Kretstinget øker utgiftene på postene til lederutvikling og roveraktiviteter.
Budsjettet godkjennes med endringer.
9. Valg v/Naustdal speidergruppe
Kretsstyret
På valg;
Nestleder:
- Eirik U. Birkeland, Førde (Valgnemndas innstilling)
- Mats Brunsvik, Måløy
Medlem x 2:
- Sjur Hamre, Systrond 1 (Valgnemndas innstilling)
- Mats Brunsvik, Måløy (Valgnemndas innstilling)
- Daniel Nedrelid, Florø FA
Vara 1:
- Tone Knutsen, Systrond 1 (Valgnemndas innstilling)
- Remco Mehel, Florø FA
- Wenche Selland, Naustdal
Vara 2:
- Wenche Selland, Naustdal
- Remco Mehel, Florø FA
Kretsstyret 2012 - 2013 består av:
Kretsleder 12/13: Erlend Klakegg Bergheim, Systrond 1
Nestleder 12/14: Eirik U. Birkeland, Førde
Medlem 12/13: Frida Mulen, Førde
Medlem 12/14: Mats Brunsvik, Måløy
Medlem 12/14: Sjur Hamre, Systrond 1
Vara 1 12/13: Tone Knutsen, Systrond 1
Vara 2 12/13: Wenche Selland, Naustdal
Forslag på nestleder fra Årdal blir trukket.
Forslag fra Daniel Nedrelid trukket.
Revisor
Revisor valgt ved akklamasjon for 1.år: Gro Øksland
Speidertinget
På valg til speidertinget:
- Eirik U. Birkeland, Førde (Valgnemndas innstilling)
- Mats Brunsvik, Måløy
Utsending til speidertinget:
- Kretsleder Erlend Klakegg Bergheim, Systrond 1
- Mats Brunsvik, Måløy
Vararepresentant:
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- Eirik B. Ulltang, Førde
Speiderforum
Valgt ved akklamasjon av speiderne.
Utsending til speiderforum:
- Anette Killingrød, Systrond 1
- Magnus Myklebust, Systrond 1
Vararepresentanter:
- Johanne Halland Fridtun, Systrond 1
- Andrea Lidal Røysum, Systrond 1
Roverforum
Skriftlig valg blant roverne.
På valg ved roverforum:
- Jonas Brunsvik, Måløy
- Sivert Ulltang Birkeland, Førde
- Sjur Hamre, Systrond 1
- Rasmus A. Hundvebakke, Førde
- Silje Maria Søderholm, Systrond 1
- Siri Andersen, Systrond 1
Utsending til roverforum:
- Jonas Brunsvik, Måløy
- Sivert Ulltang Birkeland, Førde
Vararepresentanter:
- Silje Maria Søderholm, Systrond 1
- Siri Andersen, Systrond 1

Ferdig 20:05.

_________________________
Einar Sander Kristiansen (sign.)

_________________________
Ole Jomar Moen, Systrond 1 (sign).
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