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Sak 2.4: Innkalling
Kretsstyret kaller inn til kretsting i Romsdal og Nordmøre Krets av Norges Speiderforbund.
Tinget vil bli holdt 24. november på Innfjorden Friskole i Rauma kommune.
Kretstinget arrangeres i henhold til den vedtatte arrangementsliste for 2018. Innkalling med
saksliste og saksdokumenter sendes tingets medlemmer minst to uker før møtet.
Representasjon fra gruppene og en sammenslutning av medlemmer som ikke er ledere eller
medlem i gruppen skjer i tråd med Norges Speiderforbunds lover § 2-3-2, med de
representanter som er innmeldt.
Kretsstyret er teknisk arrangør for kretstinget.
Vi vet at noen grupper er flinke til å arrangere gruppeting eller et eget møte for å gå gjennom
sakspapirene før hvert kretsting. Dette er en veldig god måte å både ivareta et reelt
demokrati samtidig som de delegatene og observatørene som skal på kretstinget får en
anledning til å forberede seg.
Speidere som har lest og forstått sakspapirene og gjort seg opp en mening om de ulike
sakene har vist seg å være konstruktive bidragsytere til kretstingene.
Vi oppfordrer alle grupper til å arrangere et møte der man forbereder alle som skal på
kretstinget.
Hver gruppe kan sende så mange observatører som de vil til kretstinget. Disse har talerett,
men ikke stemmerett. Vi minner om at minst 1/3 av gruppen sine representanter skal være
speidere eller rovere.
Programmet for kretstinget blir slik:
Fra kl. 10:30 Oppmøte - Registrering og lunsj
11:30 Åpning av kretstinget
16:30 Julebord
Forfall, endringer og nye delegater eller observatører meldes gruppevis til
post@romnorkrets.no før 16. november.
Velkommen til kretsting og julebord!
Storlandet, 10. november 2018
Patrick Gule
Kretsleder
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Sak 2.5: Saksliste
SAK 1:
Åpning
SAK 2:
Konstituering
SAK 2.1:
Godkjenning av representanter
Kretstyrets innstilling:
Representantene godkjennes.
SAK 2.2:
Forretningsorden
Kretstyrets innstilling:
Kretsstyrets forslag til forretningsorden godkjennes.
SAK 2.3:
Valg av 2 referenter
Kretsstyrets innstilling:
Lars Mitsem Selbekk
Torbjørn Gjendem
SAK 2.4:
Godkjenning av innkalling
Kretsstyrets innstilling:
Innkallingen godkjennes.
SAK 2.5:
Godkjenning av saksliste
Kretsstyrets innstilling:
Sakslisten godkjennes.
SAK 2.6:
Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
Kretsstyrets innstilling:
Kjetil Engen
Petter Holsbø Angvik
SAK 2.7:
Valg av 3 medlemmer til å være tellekorps
Kretsstyrets innstilling:
Endre Strand
Per Over Sund
Vårin Remen Næss
SAK 5:
Valg av ett medlem til valgkomité for tre måneder
Kretsstyrets innstilling:
May-Britt Roald
SAK 6:
Tiltaksplan 2019
SAK 6.1:
Speidere vil ut
Kretsstyrets innstilling:
Kretsstyrets forslag til tiltaksplan, “Speidere vil ut” vedtas.
SAK 6.2:
Patruljen tar ansvar
Kretsstyrets innstilling:
Kretsstyrets forslag til tiltaksplan, “Patruljen tar ansvar” vedtas.
SAK 6.3:
Speiding når flere
Kretsstyrets innstilling:
Kretsstyrets forslag til tiltaksplan, “Speiding når flere” vedtas.
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SAK 7:

SAK 9:
SAK 10:

Arrangementsliste 2019
Kretsstyrets innstilling:
Kretsstyrets forslag til arrangementsliste for 2019 og fram til og med kretsting
2020 vedtas.
Innspill til valgkomiteen
Aktuell time
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Sak 2.1: Kretstingets medlemmer
Kretstingets sammensetning er regulert i Norges speiderforbunds lover § 2-3-2.
Kretstinget består av kretsstyrets medlemmer og valgte representanter for gruppene.
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.
En sammenslutning av medlemmer som ikke er ledere eller medlem i gruppe, kan etter
kretsens bestemmelser velge en representant til kretstinget for hvert påbegynt 50. medlem i
sammenslutningen.
Siste årsmelding kom fra forbundskontoret 16. mars, og baserer seg på tall fra
medlemsregisteret per 31. desember 2017.
Kretstingets medlemmer:
Funksjon

Under 26 år (født
etter 31.12.1992)

Kretsstyret
1

Patrick Gule

Kretsleder

2

Markus Rånes

Visekretsleder

x

3

Silje Tonette Hammerø Kroknes

Første varamedlem

x

4

Eivind Nielsen

Styremedlem

x

5

Elin Austnes Opdal

Styremedlem
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Funksjon

Under 26 år (født
etter 31.12.1992)

1. Batnfjord (31 medlemmer = 5 delegater, maks 3 over 25 år)
6

Jeanette Lilleeidet

Gruppeleder

x

7

Håvard Gildestad

Rover

x

8

Zandra Halle

Speider

x

9

Dina Gildestad

Speider

x

10
11

Funksjon

Under 26 år (født
etter 31.12.1992)

2. Frei Rensvik (32 medlemmer = 5 delegater, maks 3 over 25 år)
12
13
14
15
16

Funksjon

Under 26 år (født
etter 31.12.1992)

1. Fræna Elnesvågen (34 medlemmer = 5 delegater, maks 3 over 25 år)
17

Ole Selbekk

Gruppeleder

18

Signe Linda Håseth

Leder

19

Sigrunn Lovise Håseth

Speider

x

20

Hanna Kringstad Grønvik

Speider

x

21

Olai Vassgård-Male

Speider

x
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Funksjon

Under 26 år (født
etter 31.12.1992)

3. Fræna Aureosen (44 medlemmer = 6 delegater, maks 4 over 25 år)
22

Torbjørn Gjendem

Gruppeleder

23

Synnøve Valle

Leder

24

Kjetil Gjerde Gjendem

Leder

25

Anniken Røsok Vik

Speider

x

26

Theo Gjendem

Speider

x

27

Nelly Bjerkeset Gjendem

Speider

x

Funksjon

Under 26 år (født
etter 31.12.1992)

3. Kristiansund (10 medlemmer = 2 delegater, maks 2 over 25 år)
28
29

Funksjon

Under 26 år (født
etter 31.12.1992)

1. Molde (3 medlemmer = 2 delegater, maks 1 over 25 år)
30
31

Funksjon

Under 26 år (født
etter 31.12.1992)

2. Molde (6 medlemmer = 2 delegater, maks 1 over 25 år)
32
33
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Funksjon

Under 26 år (født
etter 31.12.1992)

3. Molde (3 medlemmer = 2 delegater, maks 1 over 25 år)
34
35

Funksjon

Under 26 år (født
etter 31.12.1992)

1. Nesset (19 medlemmer = 3 delegater, maks 2 over 25 år)
36
37
38

Funksjon

Under 26 år (født
etter 31.12.1992)

1. Rauma Åndalsnes (15 medlemmer = 3 delegater, maks 2 over 25 år)
39

Sevrin Dahle Sæterøy

Speider

x

40
41

Funksjon

Under 26 år (født
etter 31.12.1992)

3. Rauma Isfjorden (9 medlemmer = 2 delegater, maks 1 over 25 år)
42

May-Britt Roald

Gruppeleder

43

Siri Lill Kaspersen Stokke

Speider
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Funksjon

Under 26 år (født
etter 31.12.1992)

4. Rauma Innfjorden (35 medlemmer = 5 delegater, maks 3 over 25 år)
44

Kjetil Engen

Gruppeleder

45

Kristin Aklestad

Leder

46

Gunn Mari Berild

Leder

47

Ådne Engen

Speider

x

48

Amanda Pedersen

Speider

x

Funksjon

Under 26 år (født
etter 31.12.1992)

Moldespeiderne (106 medlemmer = 12 delegater, maks 9 over 25 år)
49

Bjørn Erik Hjellset

Gruppeleder

50

Rannveig Kjerstad Hana

Rover

x

51

Fredrik Nøsen Dahle

Rover

x

52

Sindre Hammerø Kroknes

Leder, Moldesp.

x

53

Ove Fiske

Leder

54

Tobie Augusta Sandvik Feght

Speider

x

55

Sigrun Sletnes

Speider

x

56

Petter Holsbø Angvik

Speider

x

57

Arnstein Lystad Johnsen

Speider

x

58

Aud Solveig Nødtvedt

Speider

x

59

Rakel Karlstad

Speider

x

60

Lars Mitsem Selbekk

Rover

x

Funksjon

Under 26 år (født
etter 31.12.1992)

Representasjon fra Romsdal og Nordmøre Krets sine direktemedlemmer (3
medlemmer = 1 delegat)
61

Håvard Austvik
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Funksjon

Under 26 år (født
etter 31.12.1992)

Observatører
201 Endre Strand

Leder, 3. Rauma

202 Vilde Hagen Strand

Speider, 3. Rauma

x

203 Vårin Remen Næss

Speider, 3. Rauma

x

204 Reidun Sem Kallestad

Leder, Moldesp.

205 Per Ove Sund

Sunnmøre krets
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Sak 2.2: Forretningsorden
Konstituering (Norges speiderforbunds lover §§ 2-3-2, 2-3-3 og 2-3-4)
1. Gruppene og en sammenslutning av medlemmer som ikke er ledere eller medlem i
gruppe skal melde inn sine representanter innen den frist som er satt i innkallingen.
Kretsstyret, gruppene og en sammenslutning av medlemmer som ikke er ledere eller
medlem i gruppe kan gjøre endringer av sine representanter før åpningen av
kretstingets møte den enkelte dag. Slike endringer må gjøres skriftlig. Kretstinget
består av de representanter som er meldt inn og som har møtt.
2. Gruppene og en sammenslutning av medlemmer som ikke er ledere eller medlem i
gruppe kan melde inn observatører til kretstingets møter. Observatører er ikke
medlem av kretstinget.
3. Kretstingets forretningsorden vedtas ved åpning av hvert møte i kretstinget og gjelder
til den er vedtatt på neste møte i kretstinget.
Møtets ledelse og protokoll (Norges speiderforbunds lover § 2-3-6)
4. Møtet ledes av to valgte ordstyrere.
5. Ingen representant har rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak, med unntak av
forslagsstilleren. Observatører har talerett. Representanter som forlanger ordet til
forretningsorden har ett minutts taletid. Møtelederen har rett til å vedta taletid og sette
strek med de inntegnede talere.
6. Protokoll føres av to valgte referenter.
7. I protokollen føres inn alle fremsatte forslag og de vedtak som er gjort, med antall
avgitte stemmer for og imot. Dette gjelder både ordinære saker, valg og henstillinger.
Navn på de representanter som har hatt ordet under de forskjellige sakene skal også
føres i protokollen.
8. Protokollen signeres av ordstyrerne, to valgte representanter og referentene.
9. Utskrift av protokollen sendes representantene enten på papir eller elektronisk innen
fire uker etter kretstinget
Forslag og vedtak (Norges speiderforbunds lover § 2-3-5)
10. Forslag til vedtak i de saker som er oppført på sakslisten og valg samt henstillinger
kan fremsettes av kretstingets medlemmer.
11. Alle forslag til de saker som er oppført på sakslisten, valg og henstillinger må
innleveres skriftlig til ordstyrerne, undertegnet med representantens navn.
12. Forslag kan ikke fremmes eller trekkes etter at strek er satt.
13. Alle vedtak krever alminnelig flertall. Med dette menes mer enn halvparten av de
avgitte stemmer. Blanke stemmer telles ikke med. Ved stemmelikhet anses forslaget
som falt.
Valg (Norges speiderforbunds lover §§ 2-3-4, 2-3-5, 2-3-6 og 2-3-7)
14. Alle valg foregår skriftlig når det er mer enn én kandidat, eller når en av
representantene forlanger det.
15. Det er tillatt med benkeforslag. Kandidaten skal være forespurt og skal ha akseptert
nominasjon før benkeforslag kan fremsettes.
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16. Om ingen kandidater får mer enn halvparten av stemmene gjennomføres valget i
flere omganger. Den som får færrest stemmer går ikke videre til neste valgomgang.
Ved stemmelikhet foretas omvalg. Om flere personer skal velges til samme verv kan
inntil to kandidater velges i hver valgomgang. Hver representant kan da føre opp
inntil to kandidater på stemmeseddelen.
Henstillinger
17. Under “Aktuell time” kan det fremmes forslag om henstillinger fra kretstinget til
kretsstyret. Det stemmes over alle slike henstillinger.
Annet
18. Kretstingets møter er åpne for pressen. Møtene er også åpne for andre tilhørere i
den grad det er plass til det.
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Sak 6: Tiltaksplan 2019
6.1: Speidere vil ut:
Forbundets langtidsmål 2015-2024:
●
●
●
●
●
●

Alle medlemmer utfordres gjennom relevante og spennende programaktiviteter og
arrangementer.
Alle medlemmer har grunnleggende kompetanse innen det enkle friluftslivet.
Alle medlemmer utforsker naturen, og inviterer andre til å være med.
Alle medlemmer øker sin deltakelse i demokratiske prosesser i organisasjonen.
Speidere bidrar konstruktivt i samfunnsdebatten, og oppleves som engasjerte/
inspirerende, løsningsorienterte og reflekterte.
Flere av våre medlemmer opplever verden gjennom internasjonal speiding, og
kjenner tilhørigheten til en verdensomspennende bevegelse.

Tiltak i kretsen:
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Kretsen fortsetter ordningen med kretsens uteliggermerke.
Kretsen arrangerer Peff 2.
Ressurspatruljene arrangerer temasamlinger.
Kretstinget er et attraktivt arrangement med god bevertning og lokalisering.
Kretsen lager et nytt todelt bøllekurs.
Alle speidere på kretstinget deltar på bøllekurs del 2.
Kretsstyret kartlegger gruppenes ønsker og behov for kurs.
Kretsen bistår grupper som ønsker å finne en vennskapsgruppe i utlandet.
Leirkomiteen for Vandreleiren i 2020 starter planleggingen og rekruttering av stab.
Kretsen organiserer felles transport til nasjonale og internasjonale arrangementer.
Kretsen arrangerer en kontingent til Charnwood International Scout and Guide
Camp.
For å øke deltakelsen på kretsting, blir gruppene fakturert for antall delegater de er
berettiget til, ikke kun for det antallet som deltar. Observatørene faktureres utifra
deltakelse.

Forslag til tiltak i gruppene:
●
●
●
●
●

Minst halvparten av alle speidere, rovere og ledere har tatt kretsens uteliggermerke
for 2018-2019.
Minst halvparten av alle speidere har tatt “Jeg er beredt”-merket for den
programenheten de er i.
Alle enhetsledere deltar på ressurspatruljenes temakveld.
Gruppene gjennomfører del 1 av det nye bøllekurset i forkant av kretstingets
årsmøte.
Gruppene har dobbelt så mange speidere som ledere på kretstingets årsmøte.
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6.2: Patruljen tar ansvar:
Forbundets langtidsmål 2015-2024:
●
●
●
●
●
●
●

Alle medlemmer gjør sitt beste for at alle skal føle seg trygge, inkludert og verdsatt i
speideren.
Alle nivåer i organisasjonen bruker patruljesystemet, og gruppene har aktive
førerpatruljer.
Alle patruljene deltar jevnlig i egenstyrte patruljeaktiviteter, -møter og -turer.
Alle rovere og ledere tar aktivt ansvar for sin egen lederutvikling gjennom å delta i
forbundets ledertrening.
Alle ledere, rovere og patruljeførere er kjent med og bruker speidermetoden aktivt.
Alle ledere, rovere og patruljeførere er kjent med og bruker speiderprogrammet
aktivt.
Flere av gruppene deltar i nasjonale eller internasjonale prosjekter, eller
gjennomfører egne.

Tiltak i kretsen:
●
●
●
●
●
●
●

Kretsen arrangerer Peff 1.
Ressurspatrulje Tropp arrangerer førerpatruljesamling for alle peffer, asser og ledere
i troppene.
Kretsen bistår med å etablere patruljer og/eller førerpatrulje i de grupper som
mangler det.
Kretsen arrangerer felles lederstart/ledersamtale for de som mangler det.
Kretslederen følger opp grupper som har ledere uten gyldig politiattest.
Roverne i kretsen arrangerer vandrerarrangementet Villspor.
Kretsen sender minst én person på ledertrenerkurs.

Forslag til tiltak i gruppene:
●
●
●
●
●
●
●
●

Gruppene sørger for å sende peffer og asser på førerpatruljesamlingen til
Ressurspatrulje Tropp.
Alle patruljer har minst fem patruljemøter som peff og ass planlegger og
gjennomfører.
Gruppene deltar på Megahelg.
Alle ledere har gjennomført lederstart og signert lederavtale.
Alle ledere har gyldig politiattest.
Alle som har tatt Peff 1 og Peff 2 gjennomfører Peff 3.
Alle har startet på grunntreningen innen sitt tredje år som leder.
Alle enhetsledere har gjennomført Trinn 1 og 2 i grunntreningen.
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6.3: Speiding når flere:
Forbundets langtidsmål 2015-2024:
●
●
●
●
●
●
●

Flere barn og unge begynner i speideren, og flere av speiderne fortsetter i/går over til
neste enhet.
Alle nåværende og nye medlemmer føler seg velkomne, og får muligheter til å ta
ansvar og bidra med sin kompetanse.
Flere barn og unge får tilbud om speiding gjennom nystarting av grupper i områder
med potensiale for speiding.
Alle grupper fokuserer på å gjøre seg attraktive gjennom ambisiøse aktiviteter, positiv
synlighet, forenkling av rutiner og et godt ledermiljø.
Flere engasjerer seg i langvarige og kortvarige verv på alle nivåer i organisasjonen.
Flere grupper er synlige bidragsytere i lokalsamfunnet gjennom aktiviteter for
ikkespeidere, prosjekter i nærmiljøet og lokale samarbeid.
Flere av forbundets prosjekter og satsinger skjer i samarbeid med andre nasjonale
samfunnsaktører og internasjonale organisasjoner.

Tiltak i kretsen:
●
●
●
●
●

Kretsen arrangerer minst ett lederpleiearrangement.
Ressurspatrulje Rover følger opp de eldste vandrerne i hver tropp for å sørge for en
god overgang til rovertilværelsen.
Ressurspatrulje Kommunikasjon utarbeider en kommunikasjonstrategi for kretsstyret.
Ressurspatrulje Kommunikasjon sørger for minst ett mediaoppslag fra hver
speidergruppe.
Det opprettes minst en ny speidergruppe i kretsen.

Forslag til tiltak i gruppene:
●
●
●

Minst ett medlem fra hver gruppe har et verv i enten kretsstyre, ressurspatrulje eller
på forbundsnivå.
Gruppene sørger for mediedekning fra minst ett av gruppas arrangement.
Gruppene arrangerer minst én åpen aktivitet og/eller samarbeider med andre lokale
aktører om et felles prosjekt, f.eks strandryddedag, friluftsskole eller aktivitetsdager.
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Vedlegg til Sak 6: Forbundets visjon for 2024
I 2024 er Norges speiderforbund den mest attraktive organisasjonen for
barn og unge som vil ut i naturen og verden. Hos oss opplever alle å få
og ta ansvar gjennom patruljesystemet. Speideren er en relevant
bevegelse som når flere. Våre speidere blir utfordret i møte med
samfunnet, naturen og seg selv.

Vedlegg til Sak 6: Forbundets arbeidsplan 2019-2020
Gruppe- og kretsutvikling
Vi vil aktivt legge til rette for at nasjonale ressurspersoner kan bistå grupper og kretser
innenfor temaer som lederrekruttering, ungt lederskap, kommunikasjon, speiderprogram,
vekst og administrasjon.
Gjennom et eget prosjekt hvor det kan planlegges nøye, langsiktig og målrettet, vil vi sikre
kvalitet, læring og gjennomføringskraft for bruken av midlene. Vi vil også sørge for at de
nasjonale ressurspersonene blir godt ivaretatt. Dette handler både om rekruttering og
opplæring, og om å sikre motivasjon og overskudd hos ressurspersonene over tid. En
forventning til resultatet av denne satsingen er både flere medlemmer og at medlemmene
blir hos oss lengre.
Vi vil styrke speiderprogramkompetansen i speidergruppene gjennom opplæring,
aktivitetsopplegg og temaår/prosjektmerke.
Det skal aktivt jobbes med tiltak for hvordan man skal sørge for at speiderne fortsetter i
neste enhet.

Ungt lederskap
Vi ønsker å gi patruljeførere og ledere påfyll, økt kompetanse og bedre muligheter til å dele
erfaringer ved å gjennomføre nasjonale patruljeførersamlinger i 2019 (pilot) og 2020
(fullskala). Dette skal bidra til at vi beholder flere medlemmer i overgang mellom enhetene
og til økt bruk av patruljesystemet i alle aldersgrupper. Patruljeførersamlingen skal også
bidra til at flere grupper bruker patruljesystemet inn mot landsleir 2021.
Vi vil utvikle ungt lederskap gjennom å ta vare på og videreføre blant annet Oppdrag:
Førerpatruljen og satsingen Patruljen i samfunnet.
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Erfaringer fra arbeidet med ungt lederskap og samfunnsansvar i kontingenten til
verdensjamboreen i USA i 2019 skal brukes videre i organisasjonen.
Det skal aktivt satses på rovere de neste årene. Dette skal vi gjøre ved å videreføre
nasjonalt Trinn 2 for rovere og unge ledere fra 2016 og 2018, og tilpasse dette i de nye
kursplanene.

Trygge og inkluderende møteplasser
Vi vil fortsette arbeidet med å utvikle trygge og inkluderende møteplasser for alle i Norges
speiderforbund. Opplæringen settes i system på alle nivåer (grupper, kretser, ledertrenere).
Det skal utarbeides sjekklister og beredskapsplaner for nasjonale og internasjonale
arrangementer. Det lages e-kurs for å nå ulike målgrupper.

Synlighet
Vi skal kommunisere tydelig hva det vil si å være speider. Dette gjelder på både nasjonalt og
lokalt nivå.
Vi vil nå både egne medlemmer, potensielle speidere og deres foreldre, beslutningstakere
og opinionsdannere. Dette innebærer en spisset kommunikasjonsstrategi som også omfatter
en speiderpolitisk plattform. Vi vil utvikle og ta i bruk nye måter å aktivisere medlemmene
våre på, samtidig som disse måtene gjør oss synlige for viktige eksterne målgrupper.
Vi skal ha fokus på å nå ut i eksterne kanaler. I tillegg vil vi fortsatt videreutvikle våre egne
kanaler, for eksempel nettsider og medlemsblad. Dette forutsetter tilgjengelige ressurser.

Landsleir 2021
Landsleir er Norges speiderforbunds viktigste og største arrangement, og avgjørende for
rekruttering og for å holde på motivasjonen til speidere, rovere og ledere. Vi vil prioritere
arbeidet med Landsleir 2021 i perioden, slik at landsleiren engasjerer hele landet og styrker
visjonen: Speidere vil ut, Patruljen tar ansvar o
 g Speiding når flere.

KRETSTING HØSTEN 2018

Side

18

Kretsting 2018 - Rauma - 24. november

Sak 7: Arrangementsliste 2019 - 2020
Måned
Januar 19
Februar 19

Mars 19

April 19

Mai 19

Juni 19

Juli 19
August 19

September 19

Oktober 19
November 19
Februar 20

Dato
18.-20.
1.-2.
2.-3.
22.
15.-17
22.-24.
30.
1.-30.
5.-7.
23.
27.-28.
29.4-5.5
2.
23.
30.5-2.6
6.
14.-16.
14.-16.
6.-14.
8.-15.
22.7-2.8
27.7-3.8
30.8-1.9
7.-8.
12.
13.-15.
20.-22.
27.-29.
18.-20.
8.-10.
22.-24.
22.-23.
23.
1.-2.

Hva
Nasjonal Ledertrenersamling
Rovertur før Kretsting
Kretstingets årsmøte
Snøhuletur for rovere
Tenkedag
Blåtur
Ledertrenerkurset del 1 av 2
Earth Hour
Speideraksjonen
Trinn 1
St. Georgsdag
KK
Strandryddedagen
Temakveld Tropp
Temakveld Flokk
Turlederkurs kano
Temakveld Rover
NM i speiding
Peff 2
Trekløver Gilwell
Kretsleir i Sør-Trøndelag
World Scout Jamboree 2019
Charnwood Int. Scout&Guide Camp
Trinn 2
Villspor for vandrere
Førerpatruljesamling
Rover 5-kamp
LØFT
Peff 1
Megahelg
Roverstevnet
Ledertrenerkurset del 2 av 2
Rovertur før Kretsting med julebord
Kretsting med julebord
Kretstingets årsmøte
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Ansvar/sted
NSF
Ressurspatrulje Rover
Elnesvågen
Ressurspatrulje Rover
Gruppene
Kretsen
NSF, Leikvinjar
Alle
Gruppene
Kretsen
Gruppene
Kristiansund
Gruppene
Ressurspatrulje Tropp
Ressurspatrulje Flokk
NSF
Ressurspatrulje Rover
NSF
Kretsen
Hønefoss, NSF
Sør-Trøndelag Krets
West Virginia, USA
Leicestershire, England
Kretsen
Roverne i kretsen
Ressurspatrulje Tropp
NSF
NSF
Ressurspatrulje Tropp
NSF
NSF
Ressurspatrulje Rover
Kretsen
Rauma
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