Referat fra kretsting i Sørlandet krets
Norges speiderforbund 2018
Dato: 23. mars 2018.
Sted: Randesund frikirke.
Kretstinget behandlet følgende saker etter § 2-3-4 av
Norges speiderforbund Grunnregler og lover (Sist endret
på Speidertinget 2016)
Sak 1 Konstituering
a) Godkjenning av innkalling
b) Godkjenning av representanter

Godkjent
Godkjent, 67 stemmeberettigede og 2 observatører

c) Valg av 2 møteledere
1. Thom Lauritsen
2. Paul Nørsett

Godkjent

d) Valg av tellekorps
1. Kristine Marie Hansen
2. Håkon Ravndal
3. Geir Hamre

Godkjent

e) Valg av 2 referenter
1. Tordis Drivenes
2. Fredrik Emil Borøy

Godkjent

f) Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen
1. Einar Øslebye
2. Marit Asdal
g) Godkjenning av forretningsorden
h) Godkjenning av sakslisten

Godkjent

Godkjent
Godkjent, med følgende innspill: skisse for budsjett
2019 medfølger, da dette er blitt gjort tidligere år.

Sak 2 Årsmelding for 2017
a) Kretsstyrets årsberetning ble lest opp av Eirik Nordby
• Forslag til vedtak: Årsberetning for 2017 godkjennes.
Kommentarer:
Delegat 1(Nils Erik Rønning): Korrigering: Grimstad FSK fant Ferrarofuglen.
Delegat 78 (Kjell T. Andresen): Kommentarer at årsmelding bare skal inneholde hva
som har skjedd, ikke ønsker for neste år.
Delegat 10 (Einar Øslebye): Korrigerer tall som ikke går opp. Både antall grupper og
medlemmer. Forklaring: Det er forskjell på unike medlemmer og betalende
medlemmer, da noen betaler mer enn en kontingent.
Delegat 7(Kristine Marie Hansen): Ulike antall sovende grupper i papirene. Tallet er
4 sovende grupper.

Delegat 71(Ole Andreas Augland): Spørsmål om hva sovende grupper er.
Delegat 1 (Nils Erik Rønning) Oppklarer hva sovende grupper er, og hvordan
eiendommene tilknyttet disse gruppene skal løses/fordeles.
Godkjent med innspill nevnt ovenfor. Enstemmig.
b) Registrerte medlemmer pr. 31.12.2017/Utviklingen i gruppene
• Forslag til vedtak: skal vi vedta denne?
Enstemmig vedtatt
c) Ledertrenerpatruljen Kilden, presentert av Einar Øslebye
• Forslag til vedtak: Årsrapport fra Kilden tas til orientering
Orientering, stemmes ikke. Ingen kommentarer.
d) Stiftegården speidersenter, presentert av Nils Erik Rønning
• Forslag til vedtak: Årsrapport fra Husstyret Stiftegården Godkjennes
Ingen kommentarer. Årsrapporten godkjennes enstemmig
Sak 3 Strategisk plan 2018-2024
• Forslag til vedtak: Evaluering av kretsens arbeidsmål 2017 tas til orientering
Presentert av Nils Erik Rønning, tas til orientering.
• Forslag til vedtak: Strategiskplan 2018 – 2024 Godkjennes.
Godkjennes, enstemmig vedtatt.
• Forslag til vedtak: Kretsens arbeidsmål for 2018 godkjennes
Delegat 10 (Einar Øslebye): Forslag til tillegg: Det gjennomføres lederkurs, trinn 1
og 2 hvert år og trinn 3 annethvert år.
Godkjennes med tillegg nevnt ovenfor. Enstemmig vedtatt.
Sak 4 Innkomne saker
Ingen innkomne saker

Sak 5 Regnskap for 2017
a) Regnskap 2017 for Sørlandet krets legges frem av Tore Thorbjørnsen
b) Disponering av resultat 2017 Sørlandet krets
• Forslag til vedtak: Regnskap for 2017 inkludert disponering av overskudd. Godkjennes
(forutsatt at det ikke er kommet forslag om annen disponering av overskudd)
Kommentarer:
Delegat 10 (Einar Øslebye): Spørsmål om utestående fordringer er utestående eller
innkommet
Delegat 24 (Harald Høiberg): Spørsmål om mellomregninger/note 4. Er hele beløpet nullet
ut? Kortsiktig gjeld: hvordan er leverandørgjeld oppgjort? Er det gjeld i forbindelse med
Stiftegården? Svar: periodiserte kostnader. kommentar:
Delegat 1(Nils Erik Rønning): svar: flere kontoer, hvor alle blir ryddet.
Delegat 13 (Bård Gotskalk Austefjord): Spørsmål om høye utgifter til regnskapsfører/revisor.
Er vi revisjonspliktige? -Nei
Regnskap godkjennes, enstemmig vedtatt
Revisjonsberetningen: ingen kommentar
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Sak 6 Budsjett 2018
a) Budsjett for 2018
• Forslag til vedtak: Budsjett for 2018 Godkjennes
b) Budsjett for 2019- Skisse
• Forslag til vedtak: Budsjett for 2019-skisse godkjennes
Både a og b tatt under ett, Nils Erik Rønning orienterte.
Kommentarer til a) budsjett for 2018:
Delegat 75 (Christian Robstad): Spørsmål om hvorfor det skal være en inntekt på 20 000 på
SMUL-leir. Mener leirer bør gå i null.
Delegat 3 (Paul Nørsett): svar: overskuddet for SMUL-leir er kiosksalg.
Delegat 4 (Eirik Nordby): Tilleggsinfo: Skottevik feriesenter, er dyrt, men et alternativ for
SMUL-leir. Hamresanden er billigere. Stiller spørsmål om hvorfor kretsen har mye penger på
bok, hvorfor ikke bruke pengene på speideraktiviteter.
Delegat 3 (Paul Nørsett): svar: SMUL-leir/konk er tidligere budsjettert med overskudd for å
lønne kretssekretær. Nå er kretsens mål at arrangementer skal gå i balanse. Tidligere er alle
leirene gått i pluss, men vi må nå ta stilling til hva vi gjør videre.
Delegat 62 (Frode Stokkeland): Buffer fører til mer penger på bok. Hva skal disse penger
brukes til? Bør gå til speideren.
Delegat 3 (Paul Nørsett): svar: Pengene er ikke bare til speiderdrift. De skal også gå til
vedlikehold og oppgradering av Stiftegården.
Delegat 62 (Frode Stokkeland): viktig med en tanke på hva vi bør gjøre med bufferen.
Delegat 4 (Eirik Nordby): hvorfor skal leirer gå i overskudd? Budsjettet synliggjør at leir er
store kostnader.
Delegat 69 (Jan-Einar Solås): peff 1 og 2 er hver budsjettert med 45 000, men tidligere er
ikke pengene brukt opp. Hvorfor er det da lagt inn deltakeravgift? Det er gratis med
lederkurs. Ledere har bedre råd til å betale, enn det speidere har. Svar: Dette er fordi kretsen
har vedtatt at lederkursene skal være gratis. Kretsen gjorde det samme når det gjaldt peffkurs.
Dette ble dyrt og derfor innføres deltakeravgift.
Delegat 1 (Nils Erik Rønning): Forklarer at vi må klare å dekke alle utgifter.
Delegat 4 (Eirik Nordby): Kommenterer at det ble vedtatt å kjøre alle kursene gratis på
forrige kretsting.
Delegat 24 (Harald Høyberg): Noen delegater har ikke fått alle sakspapirer. Kretsen
beklager.
Delegat 23 (Inger Elise Engelstad): Blir det lagt inn en sum kilden har fri benyttelse av i
budsjettet vi stemmer over?
Delegat 1 (Nils Erik Rønning): Svar til spørsmål fra delegat 23: -Ja.
Styrets forslag om budsjett vedtatt mot én stemme.
Kommentarer til b) budsjett for 2019-skisse:
Delegat 52 (Trond Midbøe): ønsker å ikke budsjettere med overskudd i 2019.
Sendes til styret: ønsker budsjett i balanse.
Skisse for 2019 godkjennes, med at ønsket nevnt ovenfor bringes til styret.
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Sak 7 Valg
Valgkomiteen informerte om kandidatene. Følgene ble valgt:

a) Valg av visekretsleder for 2 år
Paul Nørsett fortsetter, valgt ved akklamasjon.
b) Valg av to kretsstyremedlemmer for 2 år
Håkon Ravndal og Odd Arne Nyhaven, valgt ved akklamasjon.
c) Valg av et kretsstyremedlem for 1 år
Eirik Nordby, valgt ved akklamasjon.
d) Valg av to varamedlemmer til kretsstyret for 1 år
Johanne Dalene og Marthe Nygård, valgt ved akklamasjon.
e) Valgkomité 1 nytt medlem
Christian Robstad, valgt ved akklamasjon.
f) Valg av 2 representanter til speiderforum
Olav Hagestad Nag og Gustav Drivenes, valgt ved akklamasjon.
g) Valg av 2 representanter til roverforum
Kort presentasjon av kandidatene.
Delegat 70 (Even Karlsen): foreslår at de to som ikke blir valgt, blir vararepresentanter.
Forslaget tas med.
Inger Marie Rypestøl (16 stemmer) og Tordis Drivenes (21 stemmer) ble valgt.
Vararepresentanter er Marthe Nygård (6 stemmer) og Johanne Dalene (5 stemmer)
h) Valg av 4 representanter (2 under 25) + kretsleder til Speiderting.
Kort presentasjon av kandidatene.
I tillegg til kretsleder ble Johanne Dalene (under 26år) og Tordis Drivenes (undre 26år)
valgt ved akklamasjon. I tillegg ble Håkon Ravndal (56 stemmer) og Harald Høiberg
(52 stemmer) valgt. Paul Nørsett (30 stemmer) ble vararepresentant.
Se i tillegg styrets kommentar, side 5.
i) Valg av revisor
Styrets forslag: fortsette med samme revisor som før.
IRevisjon valgt ved akklamasjon.

Tordis Drivenes
(referent)(s)

___________________________
Marit Asdal

Fredrik Emil Borøy
(referent)(s)

___________________________
Einar Øslebye

4

________________________
Tom Lauritzen
(møteleder)

_____________________________
Paul Nørsett
(Møteleder 2)

__________________________
Nils Erik Rønning
Kretsleder

Kommentar fra styret:
I etterkant av kretstinget har det kommet frem at Sørlandet krets kan sende 5 delegater +
kretsleder til Speiderting. Nytt utfall blir da at kretsleder reiser sammen med Johanne
Dalene (under 26år) og Tordis Drivens (under 26år). I tillegg reiser både Håkon
Ravndal, Harald Høiberg og Paul Nørsett som delegater. Dette betyr også at vi ikke har
noen vararepresentanter.
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