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Medlemmer av Kretstinget er ihht Norges speiderforbund sine lover paragraf 2-3-2:
● Kretstinget er kretsens øverste myndighet og består av kretsstyrets medlemmer og
representanter for speidergrupper som oppfyller § 2-2-1.
● Gruppenes representanter til kretsting: Gruppeleder og én valgt representant for hver
påbegynte ti betalende medlemmer ved siste årsskifte.
Det velges også vararepresentanter.
● Representanter og vararepresentanter skal velges av og blant gruppetingets medlemmer.
● Gruppestyrets medlemmer er vararepresentanter for gruppeleder. Minst 1/3 av gruppens
valgte representanter skal være under 26 år ved utgangen av det kalenderåret kretstinget
møtes.
● Dersom gruppen ikke har representanter under 26 år, mister gruppen disse stemmene på
kretstinget.
● Leder for komiteer oppnevnt av kretsstyret har møte- og talerett på kretstingets møter.
● Valgkomiteen, regnskapsfører og revisor har talerett ved behandling av relevante saker.
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Bøllekurs og ordliste for kretsens årsmøte og kretsting
Hvordan fungerer Kretsens årsmøte?
Kort sagt diskuterer vi hvordan kretsen har fungert det siste året, og hvordan det skal drives
fremover. Vi skal ta opp sakene på sakslista, og møtet ledes av en ordstyrer og møteleder.
Møteleder presenterer saker og passer på at man kommer gjennom sakslista.
Ordstyrer bestemmer hvem som får prate, og når.
Om man vil si noe, er det et par regler man må følge.
Vil man begynne på noe helt nytt om saken, holder man opp en finger - et innlegg.
Vil man kommentere noe noen andre har sagt, holder man opp to fingre - en kommentar.
Ordstyreren skriver deg så på talerlista, og sier ifra når du kan si det du vil si.
Presenter deg med navn og gruppe, så blir det lettere for alle å holde styr.
Mer informasjon finnes i forretningsorden, men det viktigste er å få sagt det du mener!
(Alle er glad for å høre litt nye stemmer)
Lykke til!

Ordliste:
Konstituering: Starte et møte. Vi lover å gjøre dette unna så fort som mulig,
Innkalling: Dette arket. Du har vel lest alt?
Saksliste: Liste over sakene, selvfølgelig!
Forretningsorden: Regler for møtet. Psst.. De viktigste blir gått gjennom før møtet.
Valgkomite: En gruppe som jobber med å finne bl. Annet kretsstyremedlemmer og delegater til
Speidertinget og Speider- og Roverforum.
Representant: En som er med på møtet som kan stemme og være med i diskusjonen
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1. Konstituering
1.1.

Opprop, valg av ordstyrer(e) m.m.
1.1.1.

Opprop
(vedlegg 1)

I henhold til antall betalende medlemmer fra NSF per 31.12.2021
Repr. Inkl
gruppeleder

Hvorav
under 26

58

7

2
1
1
1
2
3
3
2
1
2
1
3
1
3
4
1
1
2
2
2
2
1
1
42

Gruppenavn

Antall

Grenland krets

7

1. Langesund sjøspeidergruppe
Kragerø speidergruppe

21

4

1. Brevik speidergruppe

24

4

8. Skien speidergruppe

29

4

1. Herre speidergruppe

49

6

3. Skien speidergruppe

63

8

1. Gulseth speidergruppe

70

8

1. Solum speidergruppe

44

6

1. Stathelle speidergruppe

17

3

2. Gjerpen speidergruppe

33

5

1. Borgestad speidergruppe

10

2

1. Skotfoss speidergruppe

62

8

1. Herøya speidergruppe

25

4

1. Heistad speidergruppe

63

8

1. Sannidal speidergruppe

97

11

1. Bamble speidergruppe

15

3

Skien FA speidergruppe

8

2

Porsgrunn FA speidergruppe

45

6

Porsgrunn FSK speidergruppe

38

5

5. Skien MS speidergruppe

37

5

Siljan MSK speidergruppe

42

6

Gjerpen MSK speidergruppe

26

4

Moflata MSK speidergruppe

8

2

891

121
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1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.

Valg av ordstyrer(e)
Valg av tellekorps
Valg av referent(er)
Valg av to personer til å undertegne referatet

1.2 Godkjenning av innkallingen
1.3 Godkjenning av sakslisten
1.4 Godkjenning av forretningsorden
a. Et lovlig innkalt møte i Kretstinget er beslutningsdyktig med det antall godkjente
representanter som har møtt.
b. Protokoll føres av valgte referent. Den undertegnes av møteleder, to valgte representanter
og møtereferent.
c. Ingen representanter har rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak, med unntak av
forslagsstilleren. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ett minutts
taletid. Møteleder har rett til å foreslå forkorting av taletiden og foreslå strek med de
inntegnede talere.
d. Alle forslag må innleveres skriftlig til møteleder, undertegnet med representantens navn.
Forslag innlevert til en innflytelsespunktansvarlig under påvirkningstorget likestilles med
innlevering til møteleder. Nye forslag kan ikke settes frem etter at strek er satt, og heller
ikke kan da forslag trekkes tilbake. Forslag utenom de på sakslisten oppførte saker, kan
ikke fremmes.
e. Ved vedtak kreves normalt alminnelig flertall. Med alminnelig flertall menes: Mer enn
halvparten av de avgitte stemmer. (Blanke stemmer telles ikke med.) Alle valg foregår
skriftlig når det er mer enn en kandidat, eller når en av representantene forlanger det.
Kandidater er alle som er oppført på valgkomiteens liste over dem som har sagt seg
villige til å motta valg. For å bli valgt skal en kandidat ha mer enn halvdelen av de avgitte
stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke med.
f. I protokollen føres inn alle fremsatte forslag og de vedtak som er gjort, med antall avgitte
stemmer for og i mot. Ved valg føres antall stemmer i protokollen. Likeledes innføres i
protokollen navnene på de representantene som har hatt ordet under de forskjellige saker.
g. Utskrift av protokollen på papir eller elektronisk sendes umiddelbart etter kretstingets
møte til dem som deltok i møtet, med en ukes frist for eventuelle innsigelser.
h. Kretstingets møte er åpent for tilhørere i den grad det er plass til det.
i. Kretstingets forretningsorden godkjennes ved åpning av hvert møte i kretstinget, og
gjelder inntil forslag om forretningsorden er behandlet og godkjent på neste møte i
kretstinget.
j. Under «Åpent Forum» kan det fremmes henstillinger fra Kretstinget til kretsstyret. Det
voteres over alle slike henstillinger. Kun henstillinger som oppnår alminnelig flertall
oversendes kretsstyret. Alle fremsatte henstillinger med antall avgitte stemmer for og
imot føres i protokollen.
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2. Saker
2.1.

Årsmeldinger
2.1.1.

Kretsstyrets årsmelding

(Vedlegg 2)
Kretsstyrets innstilling:
Kretsstyrets årsmelding 2021 godkjennes

2.1.2.

Årsmelding Mimes Brønn

(Vedlegg 3)
Kretsstyrets innstilling:
Årsmelding Mimes Brønn tas til orientering

2.1.3.

Årsmelding Peffkurs

(Vedlegg 4)
Kretsstyrets innstilling:
Årsmelding Peffkurs tas til orientering

2.1.4.

Årsmelding Tur med Trøkk

(vedlegg 5)
Kretsstyrets innstilling:
Årsmelding Tur med Trøkk tas til orientering

2.2.

Regnskap og revisjonsberetning 2021
(Vedlegg 6, 7, 8)
Regnskap, balansen og revisjonsberetningen for 2021 ligger vedlagt.
Regnskapet viser et positivt resultat på kr 148 199,86
Kretsstyrets innstilling:
Regnskap og revisjonsberetning 2021 godkjennes

2.3.

Budsjett 2022
(Vedlegg 9)
Budsjett for 2022 ligger vedlagt.
Kretsstyrets innstilling:
Budsjettet 2022 godkjennes
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2.4.

Arbeidsplan 2021
Som innledning til behandlingen av arbeidsplanen for 2022, gir vi her en
evaluering av resultatet av de vedtatte mål og tiltak som årsmøtet vedtok for
Grenland i 2021

Roverpatruljen sine mål 2021:
Oppfordre til at roverne melder seg på Moot2022
Jobbe for å sende rovere på Agendaroverleir - Slagplan 2021 (min 10)
Arrangere Operasjon Villmark - 1.Skotfoss (jobbe for større deltagelse - samarbeide med
arr.)
Roverlagsleder(e)samling - høsten
Resultatet:
Moot 2022 ble avlyst
5 rovere fra Grenland krets deltok på agenda roverleir Slagplan 2021
Villmark ble arrangert av roverlaget Hårek i 1. Skotfoss på Tveitstulen med 15 deltakere
(4 lag) og Gnister samme hælja med 19 deltakere
Roverlederledersamling ble ikke gjennomført
Media-kommunikasjonpatruljen sine mål 2021:
Ansvaret for å holde den nye hjemmesiden oppdatert og rydde vekk gamle saker til
arkivene.
Ansvaret for å opprettholde aktiviteten på Facebook og Instagram, både for
kretsarrangementer og oppfordre gruppene til å bruke den for sine arrangementer.
Bedre samarbeidet med lokale aviser ved kretsarrangementer.
Bruke sosiale medier på å dele Agendaleirene i kretsen
Resultatet:
Hjemmesiden har dessverre tidvis ikke vært oppdatert.
Har stort sett fått dekket de fleste arrangementer i 2021.
Info om kurs og aktiviteter har kommet ut i tide.
Generelt god aktivitet på Facebooksiden til kretsen.
Gruppene har vært gode til å dele egne Agendaerfaringer på sine sider.
Det har vært få arrangementer som har trigget lokale medier til å skrive om dem..
Samlingspatruljen har som mål i 2021:
Gjeninnføre Trøkkturer i 2021
I samarbeid med Mimes gjennomføre kurs i kano/livredning i vann
Sette opp en plan for gjennomføring av temakvelder, dersom situasjonen tilsier det
Kick off høsten
Resultatet:
Tur med Trøkk har blitt gjeninnført med stor suksess.
Det ble satt opp kurs i kano/livredning i vann, men dette ble dessverre avlyst grunnet Covid
Ingen temakvelder ble gjennomført i 2021
Kick off på høsten med paintball ble gjennomført med 42 deltakere.
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Vekstpatruljen har som mål i 2021:
Agenda - følge opp gruppene i planleggingen av leire!
Vi skal opp og over 1000 medlemmer igjen
Jobbe for å få flest mulig til å melde seg på Jamboree i Korea 2023
Formidle sentrale arrangement som vi mener vil skape vekst,
Resultatet:
21 av 23 grupper gjennomførte Agendaleir. Mye fokus i forkant av leire.
891 betalende medlemmer pr. 31.12.2021 - 59 medlemmer færre enn året før.
Jamboreen i Korea har påmeldt 8 speidere og 1 i troppsledelse fra kretsen
Vekstpatruljen har informert om de sentrale arrangementene som har vært tilgjengelig.

2.5.

Arbeidsplan 2022
Mål og tiltak for 2022:
Kretsstyret begynte i 2016 jobben med fokuspatruljer i kretsen.
Samlingspatrulje, Media-kommunikasjonspatrulje, Roverpatrulje og
Vekstpatrulje.
Fra 2022 vil Roverpatruljen endre navn til Speider- og Roverpatruljen, dette for å
dekke arrangementer i begge enhetene.

Speider - og Roverpatruljen sine mål 2022:
Jobbe for å sende minimum 10 rovere på Nasjonal roverleir på Tredalen i sommer.
Arrangere Operasjon Villmark. Jobbe for større deltagelse - samarbeide med arrangør.
Arrangere minimum to Turer med Trøkk for vandrere og rovere.
Speider- og roverpatruljen skal etablere seg som en patrulje som jobber for aktivitet for
speidere og rovere.
Media-kommunikasjonspatruljen sine mål 2022:
Gjøre aktivitetene som kretsen og grupper gjør mer synlige gjennom mediedekning,
hjemmesiden og sosiale medier.
Oppfordrer gruppene til å dele noen av sine aktiviteter på kretsen sin Facebookside, da dette
kan være til inspirasjon for andre.
I løpet av første halvår skal patruljen lage en kommunikasjonsstrategi for kretsen.
Samlingspatruljen har som mål i 2022:
I samarbeid med Mimes gjennomføre kurs i kano/livredning i vann
Sette opp en plan for gjennomføring av temakvelder, dersom situasjonen tilsier det
Kick off høsten.
Vekstpatruljen har som mål i 2022:
Vi skal opp og over 1000 medlemmer igjen! Første mål er 900 medlemmer i 2022.
Følge opp lederkursene til Mimes brønn - gode engasjerte ledere er vekst!
Formidle sentrale arrangement som vi mener vil skape vekst.
Roverway 2024, Lederfest 2022 - 26.-28.august (NSF),
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2.6.

Innkomne saker
Ingen innkomne saker til årsmøtet.

3. Valg
Følgende er ikke på valg:
Visekretsleder
Styremedlem

Karoline Syversen, 1. Solum
Sigleiv Green-Våga, 1. Gulseth

Valg i blått avholdes bare dersom utfallet av 3.1 gjør det nødvendig.

3.1.

Valg av kretsleder

Kretsleder (på valg for 2 år)

Karoline Syversen, 1. Solum
Hans Eide, 1. Heistad

Valgkomiteens innstilling:
Hans Eide, 1. Heistad

3.2.

Valg av visekretsleder

Visekretsleder (suppleringsvalg for 1 år)

Ingen kandidater

Valgkomiteens innstilling:
Ved behov må kandidater velges blant kandidater til styremedlemmer eller ved benkeforslag

3.3.

Valg av to styremedlemmer

Styremedlem (på valg for 2 år)
Styremedlem (på valg for 2 år)
Styremedlem (på valg for 2 år)

Elisabeth Andrea Stormoen, 1. Herre
Anja Gustavsen, 1. Sannidal
Bendik Dagsrud, 1. Skotfoss

Valgkomiteens innstilling:
Elisabeth Andrea Stormoen, 1. Herre
Bendik Dagsrud, 1. Skotfoss
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3.4.

Valg av to varamedlemmer

Varamedlem (på valg for 1 år)
Varamedlem (på valg for 1 år)
Varamedlem (på valg for 1 år)
Varamedlem (på valg for 1 år)

Elisabeth Andrea Stormoen, 1. Herre
Anja Gustavsen, 1. Sannidal
Bendik Dagsrud, 1. Skotfoss
Øyvind Danielsen, 1. Stathelle

Valgkomiteens innstilling:
Anja Gustavsen, 1. Sannidal
Øyvind Danielsen, 1. Stathelle

3.5.

Valg representanter til Speidertinget

Representant til Speidertinget
Representant til Speidertinget
Representant til Speidertinget
Representant til Speidertinget
Representant til Speidertinget
Representant til Speidertinget
Representant til Speidertinget

Elisabeth Andrea Stormoen, 1. Herre
Anja Gustavsen, 1. Sannidal (under 26 år)
Bendik Dagsrud, 1. Skotfoss
Karoline Syversen, 1. Solum (under 26 år)
Petter Gulbrandsen, 1. Herøya
Sigleiv Green-Våga, 1. Gulseth
Øyvind Danielsen, 1. Stathelle

Valgkomiteens innstilling:
Anja Gutsavsen, 1. Sannidal
Karoline Syversen, 1. Solum
Øyvind Danielsen, 1. Stathelle

3.6.

Valg av representanter til Roverforum

Representant til Roverforum
Representant til Roverforum

3.7.

Mathilde Nedberg, 3. Skien
Thea Oterkiil, 1. Skotfoss

Valg av representanter til Speiderforum

Representant til Speiderforum
Representant til Speiderforum
Valg av representanter til Speider og Roverforum velges av og blant speider og
roverrepresentantene på årsmøtet uten innstilling fra valgkomiteen
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3.8.

Valg av valgkomite for 1 år

Valgkomite (på valg for 1 år)
Valgkomite (på valg for 1 år)
Valgkomite (på valg for 1 år)
Valgkomite (på valg for 1 år)

Jostein Haukenæs, 1. Skotfoss
Trond Engen, 3. Skien
Anne Bommen, 1. Bamble
Knut Rugtvedt, Porsgrunn FA

Kretsstyrets innstilling:
Jostein Haukenæs, 1. Skotfoss
Trond Engen, 3. Skien
Anne Bommen, 1. Bamble
Knut Rugtvedt, Porsgrunn FA

3.9.

Valg av revisor for 1 år

Revisor (på valg for 1 år)

Grethe Steinbakken Vidme, 2. Gjerpen

Valgkomiteens innstilling:
Revisor (på valg for 1 år)

Grethe Steinbakken Vidme, 2. Gjerpen
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4. Åpen post
4.1 Kretsleir 2023

4.2 Kretsarrangementer våren 2022
Tur med Trøkk
Kretsbannerkonkurransen
Kampen om Shere Kahns skinn
Markering av Fivillighetens år 2022
Kurs i Mimes Brønn

4.3 10 års knappen

Med speiderhilsen
Kretsstyret i Grenland krets av NSF
Kretsleder: Øyvind Danielsen
1. Stathelle Speidergruppe

Visekretsleder: Karoline Syversen
1. Solum Speidergruppe

Styremedlem: Hans Eide
1. Heistad Speidergruppe

Styremedlem: Sigleiv Green-Våga
1. Gulseth Speidergruppe

Styremedlem: Henriette Olavesen
1. Solum Speidergruppe

Varamedlem: Bendik Dagsrud
1. Skotfoss Speidergruppe

Varamedlem: Siv-Helene Bjørnstad
5. Skien MS Speidergruppe
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