Sørlandet Krets av
Norges Speiderforbund
Kristiansand den 14. november 2017

Ekstraordinært Kretsting 29.11.2017

Kretstinget avholdes på Stiftegården, speidersenteret
Torridalsveien 21, 4630 Kr.sand
Klokken 20:00
Kretstinget skal behandle følgende saker etter § 2-3-4 av Norges speiderforbund Grunnregler
og lover (Sist endret på Speidertinget 2015)
Sak 1 Konstituering
a) Godkjenning av innkalling
b) Godkjenning av representanter
c) Valg av 2 møteledere
d) Valg av tellekorps
e) Valg av 2 referenter
f) Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen
g) Godkjenning av forretningsorden
h) Godkjenning av sakslisten
Sak 2 Stiftegården over til kretsen
Stiftegården ble i sin tid gitt til grupper i Kristiansand for at de skulle ha tilgang til billig lokale
sentralt i Kristiansand. Styret er av den oppfatning at de fleste grupper oppfattes at det er
Sørlandet krets som disponerer Stiftegården. Husstyret for Stiftegården mener at tiden nå
er moden for å få dette i orden. Det gjelder blant annet økonomi, som vil bli samlet i ett
regnskap sammen med kretsen.
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Styret innstiller på at Stiftegården blir overført til Sørlandetkrets, husstyret blir
opprettholdt, samt de tidligere avtaler med leietaker(e) og husordensregler. Regnskap og
budsjett inngår da i kretsens regnskap.
Stiftegårdens bankkonto (midler til drift og vedlikehold) blir ivaretatt, fotnote til poster i
regnskap samt årsrapport fra husstyret vil inngå i kretsens årsberetning.

Sak 3 Økonomi, kretskontingent fra 2018
Kretsstyret innstiller overfor ekstraordinært kretsting at kretskontingenten justeres til å
utgjøre 50%, av forbundskontingent (Kr. 440,-). Det vil medføre en økning ut fra dagens
kontingent (kr. 195-) med kr. 25,- . Krets Kontingent vil da bli på Kr. 220,-.
Styrets begrunnelse:
Kretsen har økt sin aktivitet med kurs, arrangementer og komiteer for å fremme speiding i
kretsen. Kretsens kostnader ut fra tidligere år vil derfor bli større og det å være speider skal
være en aktivitet som alle kan delta på. Hvis Kostnader fordeles på alle medlemmer, så kan
deltaker avgift reduseres, for å delta på kretsens arrangementer. Styret ønsker å opprette en
støtteordning for å refundere kontingenter, støtte til arrangementer, etter nærmere
kriterier, til medlemmer og grupper.
Sak 4 Valg
a) Valg av 2 revisor, Sigurd Ringvoll og Rune Vikøyr (frem til årsmøtet 2018)
b) Valg av regnskapsfører, Tore Thorbjørnsen (frem til årsmøtet 2018)

Speiderhilsen

Nils Erik Rønning
Nils Erik Rønning
Kretsleder Sørlandet krets
Av Norges speiderforbund
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Forretningsorden for Sørlandet Krets av Norges Speiderforbund
1. Et lovlig innkalt kretsting er beslutningsdyktig med det antall representanter som har møtt.
2. Deltakelse og stemmerett på kretstinget er i henhold til NSFs lover.
3. Protokoll føres av valgte referenter. Den undertegnes av kretsleder, 2 valgte representanter og
begge møtelederne. I protokollen føres inn alle forslag og de vedtak som er gjort, med antall avgitte
stemmer, for og imot. Likeledes innføres i protokollen navn på de representanter som har hatt ordet
i de forskjellige sakene.
4. Forslag til saker som ønskes behandlet av kretstingets årsmøte, må være sendt kretsen innen 2
måneder før kretstinget. Sakspapirer sendes gruppeleder minst 2 uker før kretstinget.
Sakspapirer sendes til delegater dersom påmeldingen er mottatt minst 1 uke før kretstinget.
5. Kretstingets forretningsorden godkjennes ved åpning av hvert ordinære kretsting, og gjelder inntil
forslag om forretningsorden er behandlet på neste ordinære kretsting.
6. Det gjøres ingen begrensninger i taletid fra møtets begynnelse. Innlegg må konkretiseres mest
mulig. Med godkjenning av de stemmeberettigedes flertall, kan møtelederen om nødvendig
begrense taletiden. Det er anledning til å be om replikk; med det menes en kort kommentar
vedrørende siste debattinnlegg. Det gis anledning til 2 replikker etter hvert debattinnlegg. Det gis kun
anledning til svarreplikk ved direkte spørsmål. Ved strek for talerliste, må forslag som ønskes
fremmet, leveres møtelederen, som refererer disse. Forslag som ikke er levert eller fremmet før det
settes strek, behandles ikke. Før det settes strek, refereres talerlisten. Dersom flere forslag til vedtak
foreligger, skal møtelederne foreslå avstemmingsrekkefølge.
7. På kretstinget kan det fremmes forslag i saker som er på sakslisten. Alle forslag må innleveres
undertegnet av forslagstiller.
8. Ved vedtak kreves simpelt flertall. Med simpelt flertall menes: Mer enn halvparten av de avgitte
stemmer. Blanke stemmer teller ikke med. Ved stemmelikhet anses forslaget som falt. Forekommer
stemmelikhet ved personvalg, holdes ny avstemning.
9. Kretstinget er åpent for observatører og gjester som innvilges talerett
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