Sogn og Fjordane
krets av NSF

Innkomne saker til kretstinget 2014
6.1 Valordning
Innsendt av Kaupanger speidargruppe.
«En valnemnd til kretsstyret krever folk med erfaring fra fylkesarbeid og
med oversikt over aktuelle kandidater. En valnemnd krever dessuten folk
som er interessert i arbeidet.
Dagens løsning bygger på at gruppene tvinges inn som valnemnd hvert
5te år uansett bakgrunn eller vilje; dette er en lite smidig løsning.
Forslag til løsning:
Et valnemnd burde bestå av tre personer som har sittet i kretsstyret
tidligere.
Valnemnda burde organiseres i leder, nestleder og medlem.
Deltakelsen burde være frivillig etter forespørsel fra styret, uavhengig av
den fysiske plasseringen av kandidatene i fylket. Representantene i
valnemnda velges i tre år.
Årlig struktur:
Lederen avslutter sitt arbeid i valnemnda etter årets valg (og forlater
valnemnda).
Nestleder rykker opp som leder til neste års valg (og har ett år igjen i
valnemnda).
Medlem rykker opp som nestleder til neste års valg (og har to år igjen i
valnemnda).
Nytt medlem velges inn (og har tre år igjen i valnemnda: 1. år som
medlem; 2. år som nestleder; 3. år som leder).
På denne måten ivaretas kontinuiteten, kvaliteten og ikke minst
motivasjonen i valnemnda. Gode og dårlige erfaringer kan gå i arv! Et
slikt system fungerer utmerket i andre fylkeslag.»

Sogn og Fjordane krets av Norges speiderforbund
c/o Mats Brunsvik, Gate 3, nr. 31, 6700 Måløy
Nettside: http://sfj.scout.no | E-post: sfj@scout.no
Member of the World Organization of the Scout Movement (WOSM) and the World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS).

6.2 NM-potten
Innsendt av kretsstyret.
På grunn av den gledelege auken i medlemstalet i kretsen, får vi frå og
med 2014 sende tre patruljer til NM i speiding igjen. Kretsstyret føreslår
at vi går tilbake til den gamle ordninga med:
- inntil 5000 kr i støtte til 1. plass
- inntil 3000 kr i støtte til 2. plass
- inntil 1000 kr i støtte til 3. plass
6.3 Materialforvaltar
Innsendt av kretsstyret.
Kretsen har gjennom åra kjøpt inn ein del utstyr, men vi manglar ei
fullstendig oversikt over dette. Det kan vere fornuftig å oppnemne ein
materialforvaltar som får ansvar for vedlikehald, inventarliste, utlån osb.
Vi føreslår at kretsstyret får fullmakt til å oppnemne ein
materialforvaltar.
6.4 Reglar for leirar og kretsarrangement
Innsendt av kretsstyret.
Etter forskjellige episoder på de siste kretsarrangementene er det et
ønske fra kretsstyret at vi utarbeider et enkelt sett med leir-/
arrangementsregler. Disse reglene forplikter gruppene og speiderne å
forholde seg til.
Forslaget til regler blir presentert på kretstinget.
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