Kretsting Høst – 2017 – Speiderhuset i Elnesvågen, Fræna – 25. November

Referat fra kretsting Høst 2017
1. Åpning
Det 40. ordinære kretsting i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund
ble arrangert av Kretsstyret i Speiderhuset i Elnesvågen i Fræna Kommune den 25.
November.
Møtet startet med at vi rullet ut flagget mens vi sang nr 4,” Fold deg ut vårt
frihetsmerke”.
Kretsleder Synnøve Valle ønsket så deltakerne velkommen til kretstingets årsmøte.
Kretsleder benyttet muligheten til å informere om kretsjakker og mulighet til å kjøpe
disse.
Informerte også om hvorfor vi har et kretsting på høsten i tillegg til det ordinære
årsmøtet om våren, og snakket om at de sakene som er på sakslisten i dag er
arrangement liste for 2018 og tiltaksplan for 2018.
Ordet ble overlatt til møteledere Håvard Austvik og Hilde Aure som ønsket
velkommen til samarbeid. Møtet ble innledet med sang «Fra Lindesnes til Varanger».

2. Konstituering
2.1. Godkjenning av representanter
Antall representanter i salen var ved opprop 37 delegater og 7 observatører.
Kretsstyrets innstilling:
Representantene godkjennes.
Vedtak: Kretsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.
Kretsstyret ønsket oversikt over hvem som skulle være med på middag etter
kretstinget. Det ble derfor vising av stemme for alle som skal ha middag. Det var 25
stykker som skal delta.

DET 40. ORDINÆRE KRETSTING

SIDE 1

Kretsting Høst – 2017 – Speiderhuset i Elnesvågen, Fræna – 25. November

2.2. Forretningsorden
Møtelederne gikk gjennom forretningsordenen.
Punkt 14-16 i forretningsorden som omhandler valg ble ikke gjennomgått, siden det
ikke holdes valg på dette kretsting.
Kretsstyrets innstilling:
Kretsstyrets forslag til forretningsorden vedtas.
Vedtak: Kretsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.
2.3. Valg av 2 referenter
Kretsstyrets innstilling:
Torbjørn Gjendem (23), 3. Fræna Aureosen og Heidi Sørensen (32), 3.
Kristiansund
Vedtak: Valgt ved akklamasjon.
2.4. Godkjenning av innkalling
Innkalling ble sendt ut 5. November 2017 på mail til alle gruppelederne.
Disse hadde ordet: Pål Egil Eriksen (18), Synnøve Valle (1), Odd Arne Lien (12),
Synnøve Valle (1)
Kretsstyret beklaget at innkalling ved en feil ikke var sendt til alle gruppeledere og at
adressen for påmelding ikke fungerte for alle.
Kretsstyrets innstilling:
Kretsstyrets forslag til innkallingen godkjennes.
Vedtak: Kretsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.
2.5. Godkjenning av saksliste
Saksliste ble sendt ut 5. november 2017 på mail til alle gruppelederne.
Ordstyrer informerte om feil i sakspapirene: der det står Tiltaksplan 2017 skal det stå
Tiltaksplan 2018.
Kretsstyrets innstilling:
Kretsstyrets forslag til saksliste godkjennes.
Vedtak: Kretsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.
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2.6. Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
Kretsstyrets innstilling:
Pål Egil Eriksen (18), 1. Fræna Elnesvågen og Petter Holsbø Angvik (63),
Moldespeiderne
Vedtak: Valgt ved akklamasjon.
2.7. Valg av tellekorps
Kretsstyrets innstilling:
Rannveig Hana (210), Per Ove Sund (211) og Arnstein Lystad Johansen (215)
Vedtak: Kretsstyrets innstilling ble enstemmig vedtatt.

3. Tiltaksplan 2018
Ordstyrer Hilde Aure (25) informerte om feil i saksnummer og overskrift på saken i
sakspapirene og overlot ordet til kretsstyret. Saken har nummer 6 i sakspapirene men skal
være sak nummer 3, og overskriften sier Tiltaksplan 2017 men skal være Tiltaksplan 2018.

Patric Gule (2) la frem saken på vegne av kretsstyret.
Følgende hadde ordet: Bjørn Erik Hjelset (53), Markus Rånes (7), Hjalmar Hals (31),
Kristina Viggen (56), Hilde Aure (25), May-Britt Roald (50), Petter Holsbø Angvik (63),
Markus Rånes (7), Lars Andreas Melsæter (62), May-Britt Roald (50), Dag Erling
Austvik (57), Markus Rånes (7), Patric Gule (2), Håvard Austvik (67), Bjørn Erik Hjelset
(53), Arnstein Lystad Johnsen (215), Christina Viggen (56), Bjørn Erik Hjelset (53),
Markus Rånes (7), Patric Gule (2), Andreas Follestad (212), Hilde Aure (25), Synnøve
Valle (1), Patric Gule (2), Patric Gule (2)
Innkommende endringsforslag:
Kretsstyret ved Patrik Gule (2) foreslår å stryke ordet «nye» fra kulepunkt 3 til «Tiltak
i kretsen» under «Speidere vil ut».
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Bjørn Erik Hjelset (53) foreslår å stryke kulepunkt 5 til «Tiltak i kretsen» under
«Speidere vil ut»:
Speidere vil ut. Tiltak i kretsen  stryk punkt om bøllekurs.
Vedtak: Forslaget falt mot 4 stemmer.
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Bjørn Erik Hjelset (53) foreslår å legge til komma til kulepunkt 3 til «Forslag til tiltak i
gruppene» under «Speidere vil ut»:
Tiltak gruppe  , og gjennomføre bøllekurs.
Vedtak: Forslaget falt mot 13 stemmer.
Kretsstyret ved Patric Gule (2) legger frem endring av kretsstyrets innstilling i
kulepunkt 1 til «Forslag til tiltak i gruppene» under «Speidere vil ut»:
Punktet «Alle speidere har «Jeg er beredt»-merket for den enheten de er i.» endres
til «En tredjedel av speiderne har «Jeg er beredt»-merket for den programenheten de
er i.»
Vedtak: Endret innstilling
Hilde Aure (25) foreslår endring av teksten i kulepunkt 1 til «Forslag til tiltak i
gruppene» under «Speidere vil ut»:
Alle speidere har i sitt siste år i programenheten tatt «Jeg er beredt»-merket.
Vedtak: Forslaget ble vedtatt mot 10 stemmer.
Hilde Aure (25) foreslår nytt kulepunkt til «Forslag til tiltak i gruppene» under
«Speidere vil ut»:
Alle gruppene arbeider aktivt med kretsens sitt eget uteliggermerke.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
May-Britt Roald (50) foreslår nytt kulepunkt til «Tiltak i kretsen» under «Patruljen tar
ansvar» og «Speiding når flere»:
Kretsen legger til rette for at patruljene kan delta #Patruljen i samfunnet
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
May-Britt Roald (50) foreslår nytt kulepunkt til «Forslag til tiltak i gruppene» under
«Patruljen tar ansvar» og «Speiding når flere»:
Gruppen legger til rette for å patruljene deltar i prosjekt #patruljen i samfunnet
Vedtak: Forslaget ble vedtatt mot 1 stemme..
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Markus Rånes (7) foreslår å endre teksten i kulepunkt 2 til «Tiltak i kretsen» under
«Speiding når flere»:
Speiding når flere: Tiltak i kretsen, Punkt 2, byttes fra «Ressurspatrulje Rover følger
opp «10-klassinger.. etc.» til « Ressurspatrulje Rover følger opp de eldste vandrerne..
etc»
Vedtak: Forslaget be vedtatt med 25 stemmer.
Lars Andreas Melsæter (62) foreslår nytt kulepunkt til «Tiltak i kretsen» under
«Speiding når flere»:
For å forsikre at alle grupper i kretsen blir inkludert, senders det iløpet av 2018 en
eller flere representanter fra kretsstyret eller en av ressurspatruljene ut for å møte
hver av gruppene.
Føres inn under «Tiltak i kretsen» under «Speiding når flere».
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
---------------------------

Kretsstyrets innstilling:
Kretsstyrets forslag til tiltaksplan for kretsen og gruppene for 2018 vedtas med de
endringer som er vedtatt.
Vedtak: Kretsens innstilling ble enstemmig vedtatt.

4. Arrangementsliste 2018
Lars Mitsem Selbekk (3) la frem saken på vegne av kretsstyret med to endringer i
forhold til saksdokumentet.
Endring 1: Det legges til et nytt arrangement. Vinterleir Lesjaskog: 28. mars – 2. april
Endring 2: PEFF 2 flyttes fra 5-7. oktober til 28-30. september.
Følgende hadde ordet: Odd Arne Lien (12), Markus Rånes (7), Rannveig Hana
(210), Eline Harvold (217) og Helene Ytterli Tokle (49), Silje Tonette Hammerø Kroknes
(60), Knut Magnus Nødtvedt Sletten (59), May-Britt Roald (50), Bjørn Erik Hjellset (53),
Heidi Sørensen (32), Andreas Follestad (212), Markus Rånes (7), Synnøve Valle (1), Odd
Arne Lien (12), Bjørn Erik Hjellset (53), Rannveig Hana (210), Even Ytterli Tokle (48),
Bjørn Erik Hjellset (53), Odd Arne Lien (12), Jeanette Kvalvåg Lilleeidet (6), Bjørn Erik
Hjellset (53), Synnøve Valle (1), Dag Erling Austvik (57)
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Kretsstyret presiserer:
Synnøve Valle (1): For å effektivisere legges flere aktiviteter til i programmet når
mange først er samlet, som for eksempel aktivitetsdag på dag to av kretstingets
årsmøte.
Innkomne endringsforslag:
Markus Rånes (7) foreslår å legge til nytt arrangement:
Snøhuletur 5.-7. januar, for Rover. Ansvar: Ressurspatrulje Rover.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Markus Rånes (7) foreslår å legge til nytt arrangement:
Rovertur 2.-3. februar, for Rover. Ansvar: Ressurspatrulje Rover.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
May-Britt Roald (50) foreslår å legge til nasjonal krets og korpssamling 16.-18. mars
på Østlandet.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Silje Tonette Hammerø Kroknes (60) foreslår å legge til nytt arrangement:
Påskeleir for rover på Vassfjellkapellet, Trøndelag 24.-28.mars.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Markus Rånes (7) foreslår nytt arrangement:
Survivaltur 20.-22. april, for Rovere. Ansvar: Ressurspatrulje Rover.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Odd Arne Lien (12) legger frem forslag om nytt arrangement:
Jeg synes det skal stå Futura 30. juni – 7. juli på arrangement listen.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt
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Markus Rånes (7) foreslår å flytte rovertreff fra 26.-28. oktober til 12.-14. oktober.
Vedtak: Forslaget ble enstemmig vedtatt.
Kretsstyret ved Synnøve Valle (1) legger frem tillegg til kretsstyrets innstilling:
•
•
•
•
•

Det legges til nytt arrangement: 24. november – Kretsting og Julebord.
Det legges inn nytt kurs: 16.-18. mars – Trinn 2 i Trøndelag.
Temakveld Flokk flyttes til 3. mai.
Temakveld Tropp flyttes til 24. mai.
Det legges til nytt kurs: 8.-10. juni – Trinn 2

Kretsstyrets innstilling:
Kretsstyrets reviderte forslag til arrangementsliste med vedtatte endringer for 2018
til og med Kretstingets årsmøte 2019 vedtas.
Vedtak: Kretstinget innstilling ble enstemmig vedtatt.

5. Aktuell time
Kristina Viggen (56) etterlyser bedre forståelse for de eldste i troppen om
Roverarbeidet. At de får se hva roverlag er og får ett innblikk i hva de gjør. For å
minimere frafall mellom tropp og rover alder.

Synnøve Valle (1) delte ut PEFF 3 merket til de som har bestått kurset:
•

Petter Holsbø Angvik
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May-Britt Roald (50) la frem en henstilling:
Norges speiderforbund tiltak legges inn i saksfremlegget.
Vedtak: Henstillingen ble enstemmig vedtatt

Kretsleder Synnøve Valle (1) takket for engasjementet og oppmøte.

Elnesvågen, Fræna kommune 25. November

Håvard Austvik

Hilde Aure

Møteleder

Møteleder

Torbjørn Gjendem

Heidi Sørensen

Referent

Referent

Pål Egil Eriksen

Petter Holsbø Angvik

Representant

Representant

DET 40. ORDINÆRE KRETSTING

SIDE 8

