Sørlandets Krets av Norges Speiderforbund
Torridalsveien 21,
4630 Kristiansand

Referat fra ekstraordinært kretsting 29. november 2017
Ekstraordinært kretsting ble arrangert i Gildesalen, Stiftsgården i Kristiansand, med kretsstyret og
St.Georgsgildet som vertskap. Det var 24 stemmeberettigede.
Kretstinget ble gjennomført i henhold til § 2-3-4 av Norges speiderforbunds grunnregler og lover.

Sak 1 Konstituering.
a) Innkalling ble godkjent.
b) 24 Stemmeberettigede ble godkjent. Det var ingen
observatører.
c) Thom Lauritsen ble valgt til møteleder.
d) Trond Midbøe og Yngve Anderson ble valgt til tellekorps.
e) Tordis Drivenes ble valgt til referent.
f) Einar Øslebye og Marit Asdal ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder og kretsleder.
g) Forretningsorden ble godkjent.
h) Sakslisten ble godkjent.

Sak 2 Stiftegården over til kretsen.
Gruppene i Kristiansand hadde i sitt møte i forkant av det ekstraordinære kretstinget gått inn for at
disponeringen av speidersenteret (Stiftegården) i Torridalsveien.21, 4630 Kristiansand formelt blir
overført til Sørlandet Krets av Norges speiderforbund. Siden Kristiansand avdeling ble nedlagt har
kretsen i praksis allerede i mange år forvaltet eiendommen. Kretsstyret og gruppene i Kristiansand
ønsker at dagens avtaler i forhold til Kristiansand kommune og leietakere videreføres av kretsen.

Husstyret opprettholdes og viderefører de plikter som tillegges denne funksjonen. Regnskap etc. for
Stiftegården inngår i kretsens regnskap, men med egen konto og med fotnote på økonomi tilknyttet
driften.
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Følgende hadde ordet:
Paul Nørsett (2), informerer om saken
Einar Øyslebø (20)
Nils Erik Rønning (1)
Yngve Anderson (21)
Tom Lauritsen (12)
Geir Harbakk (23)

Vedtak:
Disposisjonsretten til Stiftegården overtas formelt av Sørlandet Krets slik saken ble fremmet.
Kretstinget velger husstyre.
Enstemmig vedtatt.

Sak 3 Økonomi kretskontingent 2018
Styret fremmer forslag om å øke kretskontingenten fra kr. 195,- til kr. 220,- for 2018. Dette tilsvarer 50%
av kontingenten til Forbundet. Hensikten med økningen er å styrke kretsens økonomi i forbindelse med
økt aktivitet.
Følgende hadde ordet:
Nils Erik Rønning (1), informerte om saken
Tom Erik Reinertsen (16)
Einar Øslebye (20)
Yngve Anderson (21)
Paul Nørsett (2)
Inger Elise Engelstad (10)
Tone Falkenhaug (14)
Eivind Drivenes (19)
Harald Høiberg (13)
Eirik Nordbø (6)
Trond Midbøe (15)

Vedtak : Kontingenten økes med kr. 25,- for 2018. Vedtatt med 21 stemmer for og 3 stemmer mot.

Sak 4 Valg
Følgene hadde ordet:
Nils Erik Rønning (1)
Håkon Ravndal (3)
Eivind Drivenes (19)
Yngve Anderson (21)
Einar Øslebye (20)
Harald Høiberg (13)
Trond Midbø (15)
a) Valg på revisor frem til ordinært kretsting mars 2018
Forslag fra styret: Sigurd Ringvoll, 7 Kr.sand Sjø av NSF
Forslag fra styret: Rune Vikøyr, tidl. 7 Kr.sand Sjø av NSF
Kretstsstyret trakk sitt forslag på bakgrunn av tvil om habilitet og for sterke bindinger til en enkelt
speidergruppe..
b) Valg av forretningsfører frem til ordinært kretsting mars 2018
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Forslag fra styret: Tore Thorbjørnsen, 7 Kr.sand Sjø av NSF
Orientert om. Velges ikke, siden det ikke er nødvendig ifølge lovverket

_____________________
Nils Erik Rønning

______________________
Marit Asdal

_____________________
Thom Lauritsen

_______________________
Einar Øslebye

_______________________
Tordis Drivenes
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