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Medlemmer av KRETSTINGET er i henhold til lovenes paragraf 2-3-2: 
 
Kretsstyrets medlemmer og valgte representanter for gruppene 

• Gruppens representanter er: 
o Gruppeleder og en 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 rover i 
denne sammenheng menes medlemmer som er 25 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. 

 

• Leder for komiteer oppnevnt av kretsstyret har møte- og talerett på kretstingets møter. 
 

• 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. 

 

• Valgkomité og revisor har talerett ved behandling av relevante saker. 
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Sak 1 Konstituering av Kretstinget 2019 
 

1.1 Opprop, ordstyrer(e) m.m. 

1.1.1 Opprop  

I henhold til revisorgodkjente antall betalende medlemmer fra NSF per  
31.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppenavn Antall Repr MØTT 

Grenland krets 4 1  

1. Langesund sjøspeidergruppe 63 8 1-0 

Kragerø speidergruppe 16 3 0-0 

1. Brevik speidergruppe 38 5 1-0 

8. Skien speidergruppe 41 6 3-2  

1. Herre speidergruppe 39 5 1-1 

3. Skien speidergruppe 68 8 3-2 

1. Gulseth speidergruppe 50 6 3-0 

1. Solum speidergruppe 50 6 0-2 

1. Stathelle speidergruppe 29 4 3-0 

2. Gjerpen speidergruppe 6 2  

1. Borgestad speidergruppe 9 2  

1. Skotfoss speidergruppe 75 9 2-0 

1. Herøya speidergruppe 21 4 2-0 

1. Heistad speidergruppe 70 8 1-0 

1. Sannidal speidergruppe 84 10  

1. Bamble speidergruppe 27 4 1-0 

Skien FA speidergruppe 29 4  

Porsgrunn FA speidergruppe 61 8 2-0 

Porsgrunn FSK speidergruppe 58 7 1-1 

5. Skien MS speidergruppe 52 7 3-1 

Siljan MSK speidergruppe 66 8 3-0 

Gjerpen MSK speidergruppe 41 6 1-0 

  997 131 41  
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1.1.2 Valg av ordstyrer: Karoline Syversen og Mari Engen 

 

1.1.3 Valg av stemmekorps: Tor Arne Lundqvist og Odd Gunnar 
Marthinsen. 

 

1.1.4 Valg av referent: Anne- Berit Bjørnstad. 

 

1.1.5 Valg av to personer til å undertegne protokollen: Trond Engen og 
Oddbjørn Hermansen. 

 

1.2 Godkjenning av innkalling: Godkjent 

 

1.3 Godkjenning av sakliste: Godkjent. Endring av ordlyd: 
Kretsleir 2023 vedtas. Til sak 2.2 

 

1.4 Godkjenning av forretningsorden: Godkjent. 
i) Et lovlig innkalt møte i Kretstinget er beslutningsdyktig med det antall godkjente 

representanter som har møtt. 

ii) Protokoll føres av valgte referent. Den undertegnes av møteleder, to valgte 

representanter og møtereferent. 

iii) 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. 

iv) 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.   

v) 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. 

vi) 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. 

vii) 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. 

viii) Kretstingets møte er åpent for tilhørere i den grad det er plass til det. 

ix) 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. 

x) Under «Åpent Forum» kan det fremmes henstillinger fra Kretstinget til kretsstyret. Det 

voteres over alle slike henstillinger. Kun henstillinger som oppnår alminnelig flertall 
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oversendes kretsstyret. Alle fremsatte henstillinger med antall avgitte stemmer for og i 

mot føres i protokollen. 

 

2) Mari Engen holder ett lite bøllekurs, og forteller om hvordan et kretsting fungere. 

3) De må presentere seg vær gang de tar ordet. Karoline fører opp på sakslista hvem som ber om 

ordet. 

Sak 2 Saker: 

2.1 Kretsleir 2019 

Leirsjef Reidulf Tangen legger frem en rapport fra Kretsleiren 2019 i Lunde.  

.   

Forslag til vedtak fra kretsstyret: 

 Kretsleiren anses som god gjennomført.  

 

Kretsstyret ser kretsleiren som godt gjennomført og foreslår rapporten til Reidulf blir 

vedtatt.  

Rapporten deles ut på Kretstinget/ettersendes etter Kretstinget.  

Samtidig takker kretsstyret for godt lederarbeid fra Reidulf og hans stab. 

 

 Kretsstyrets innstilling: 

 Forlag vedtas.  

 

Leirsjef Reidulf Tangen legger frem en rapport med regnskap, og ber om tilbakemeldinger på 

leiropplevelsen. Det kom igjen synspunkter fra salen på leiropplevelsen, så da antar vi at alle 

er fornøyde med leiroppholdet. Har man endringer kan man sende inn sine synspunkter, og 

dette vil da bli lagt til på rapporten. Det ble ett overskudd på leiren på 90790.-Det er i 

hovedgrunn maten som er årsaken til overskuddet. Det ble brukt kr.11,- mindre på mat pr. 

pers.pr døgn. Det ble satt av 84.-til mat pr. pers pr. døgn. Totalt 504 deltagere. 

 

Disse hadde ordet i saken: 

Sigleiv Green-Våga, 1. Gulseth: Syntes at toalettene ble tømt litt for sjeldent. 

 

Noen bilder og video fra kretsleiren blir vist (Bilder og film laget av Åse Kristine Bjørnstad, 

Jøran Edvardsen og Nikolai Pedersen). 

Reidulf Tangen blir takket av kretsleder Øyvind Danielsen, og han ble tildelt Hederstegn. 

 

2.2 Kretsleir 2023 

2.2.1 Kretsstyret ønsker en diskusjon om kretsleir 2023 
Skal vi ha kretsleir 2023? 

 

Disse hadde ordet i saken: 

Hanne- Birte Hulløen (3. Skien): Viktig at vi har kretsleir. 

Reidulf Tangen (3. Skien), Trond Engen (3. Skien): Ønske om å sette tidspunkt og sted tidlig.  

 

Knut Rugtvedt (Porsgrunn FA): Vi må fortsette å ha kretsleir. 
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Forslag til vedtak fra kretsstyret: 

Kretsstyret ønsker kretsleir i 2023 

Kretsleir 2023 Vedtas. 

 Forslaget vedtas. 

 

 

2.2.2 Sted for kretsleir 2023 

Dersom det er ønskelig med andre leirsteder enn Lunde, må vi snart starte jobben med 

å sjekke alternative steder.   

 

Forslag til vedtak fra kretsstyret: 

 Det settes en leirstedskomite som jobber med mulige leirsteder. Legges frem på 

kretsting 2020. Kretsstyret finner kandidater. 

 

Kretsstyret starter jobben med å finne kandidater til leirkomite Kretsleir 2023. 

 Ønskelig at leirsjef og eventuelle nye mulige leirsteder legges frem på kretstinget 

2020. 

 

Disse hadde ordet i saken: 

Tor Arne Lundqvist (1. Stathelle): Kretsleir på Rogn i Bamble (det var kretsleir 2 i kretsens 

historie) 

Hans Eide (1. Heistad): Skal vi se på nytt sted? Prøve noe nytt?  

Det er ønskelig å finne en ny plass, kom gjerne med tips til områder. Det er ikke dermed sagt 

at vi dropper Lunde. Om vi skal ha en ny plass for kretsleir, så må vi finne det ganske tidlig. 

Vi trenger hjelp av kretsens ledere for å finne gode områder. Også utenfor Telemark. Forslag 

kan legges frem på kretsting i 2020. 

Sigleiv Green-Våga (1. Gulseth) Landbruksområde? Gjerne invitere en annen krets. 

Anne Bommen (1. Bamble), Hanne- Birte Hulløen (3. Skien): Viss vi ønsker å bli veldig 

mange flere, så må vi finne plass. 

Nils Helge Rørå (1. Gulseth): Sted, størrelse? all infrastruktur på Lunde er helt perfekt. Lett å 

komme til.  

Mari Engen (3. Skien): litt tungvinn plass i Lunde i henhold til roverleir. 

Inger Kirsten Ramsli (Gjerpen MSK): Finn plass først. 

Karoline Syversen (1. Solum); Sunt at vi finner en ny plass, og nye krefter. 

Reidulf Tangen (3. Skien) Skal vi ha med Vestfold, så nå det spørres om tidlig i prosessen. 

 

 Kretsstyrets innstilling: 

 Forlagene vedtas.  

 

 

 

2.3 Jamboree 2019. 

Erik Nybøe legger fram rapport fra årets deltakelse på Jamboreen i USA.  

 

Hvor stor involvering fra kretsen sin side er ønskelig på fremtidige Jamboreer?  

 

Forslag til vedtak fra kretsstyret: 

Ved fremtidige Jamboreer, og andre større utenlandske arrangementer med stor 
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deltakelse fra Grenland Krets, skal det i begynnelsen være en avklaring mellom 

kontingenten og kretsstyret om behovet for eventuell involvering.  

 

 

Hans Eide: Kretsstyret har utfordret Erik Nybøe som deltok på jamboreen 2019 til å komme 

med tilbakemeldinger til kretsen angående jamboreedeltagelse fra Grenland krets.  

Er det noe kretsen kan gjøre, og ta vare på de som vi sender ut på arrangementer. 

Informasjon?  

Er lett å få tak i. Kontingentledelsen for jamboreen vet alt om arrangementet. 

 

Erik Nybøe (Porsgrunn FSK): Erfaring han har var at han hadde ikke noe direkte samarbeid 

med kretsen, men oppfordrer kretsstyret å komme ut med informasjon om hva som skjer ute 

med andre arrangementer.  

Som troppsleder føler jeg ikke at vi trengte noe stort samarbeid fra kretsstyret.  

Aldersgrense for å delta som ledere? Antall ledere bestemmer hvor mange speidere som kan 

være med. 

 

Disse hadde ordet i saken: 

Trond Engen (3.Skien): koble speiderne sammen, slik at de lettere kan bli kjent med flere 

speidere i kretsen. Kjennskapet til nettverket. 

Mari Engen (3. Skien): Jobbe for å prøve å ikke legge flere samlingen samtidig i kretsen. 

Samtidig som det er samlinger for de som skal på jamboree. 

Inger Kirsten Ramsli (Gjerpen MSK): savnet litt info om hvem som skulle dra og litt mer info 

fra kretsen om dette.  

Trond Engen (3. Skien): Veldig organisert fra arr. gruppene. Kretsen har vel ikke så mye info. 

Forum for påmeldte? 

Nils Helge (1. Gulseth): Hvilken føringer har NSF på dette? Kontingentledelse? Hvor 

kommer folk fra, noen kjente ledere fra egen krets. 

Erik Nybøe viser frem en del bilder fra Jamboree 2019.USA. 601 norske deltagere. Norsk 

tropp hadde tema: Team Happy (13 speidere og 2 ledere fra Grenland).   

 

  

Kretsstyrets innstilling: 

 Forlag vedtas.  

Vi takker Erik for en flott presentasjon og tilbakemeldingene tas til etterretning. 

 

 

 

 

 

2.4 Regnskap Grenland Krets pr. 01.10.2019 

Kretsstyret legger frem regnskapstallene pr. 01.10.2019 

 

Forslag til vedtak fra kretsstyret: 

 Midlertidig regnskap er en orienteringssak. 

 

   

Hans Eide la frem foreløpig resultat på regnskapet etter tredje kvartal. Foreløpige tall er gode, 

det ble et godt overskudd på kretsleir, og det kommer også ett godt overskudd fra NM i 
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Speiding, der får vi 64000.-og vi har fått 50.000.- fra Kiwanis. Disse er øremerket og skal gå 

til en hjertestarter og kursing av personell til å bruke denne. Vi er på rett vei, og vi vil levere 

ett godt og positivt regnskap til årsmøte. 

 

Disse hadde ordet i saken: 

Nils Helge Rørå (1. Gulseth): Veldig positivt at vi i år går i pluss. 

Sissel Phil (8. Skien), leste opp en mail fra Kragerø speidergruppe ved Steinar Brogeland: 

Midlertidig regnskap kan legges frem til orientering.  

 

«pkt. 2.4 – Regnskap Grenland Krets pr. 01.10.2019 

               I henhold til «NSF § 2-3-3 sendes saksliste og saksdokumenter tingets medlemmer 

minst to uker før møtet» 

Vi kan ikke se at saksdokumenter er vedlagt og midlertidig regnskap kan således ikke 

stemmes over. I henhold til §2-3-4 er dette en sak for årsmøtet. Derimot kan midlertidig 

regnskap pr. 01.10.2019 legges frem til orientering.» 

 

Kretsstyrets innstilling: 

   

Kretstinget ble orientert om kretsen økonomiske ståsted pr tredje kvartal. 

 

Sak 3 Åpen post: 
 

3.1 Retningslinjer for kretsarrangementer 

Kretsstyret har laget retningslinjer for alle fremtidige kretsarrangementer.  

Retningslinjene legges frem på kretstinget.  

Øyvind leser opp retningslinjene fra kretsarrangementet. 

 

Disse hadde ordet i saken: 

Olav Odberg (8. Skien). Dette skulle vært lagt med i innkallingen.  

Siv-Helene Bjørnstad: dette er en orienterings sak for dette kretstinget. 

Hans Eide: Vi jobber slik i dag på flere av arrangementene våre, likevel trenger vi noe 

skriftlig og med mer tyngde. Blant annet hvem som følger opp dette?  Slike 

retningslinjer gir føringer, blir sendt ut med referatet etter kretsting. 

Petter Gulbrandsen (1. Herøya): Vi må virkelig ta avisene/media litt, de må begynne å 

skrive litt om speiding. Kan vi gjøre noe? 

Nils Helge (1. Gulseth). Hva med kretsbanner og Shere Khan Skinn? De blir bare 

«hivd» på de som arrangerer? 

Sissel Phil (8.Skien): Det ligger retningslinjer i kassa til Shere Khan. 

Carl Magne Isaksen, (1. Herøya). Dette må kretsen jobbe mer med, og legge det frem 

når retningslinjene er ferdige. 

 

 

3.2 Roverstevne 2020 

Roverpatruljen (3. Skien): Karoline/Mari informerte: Det er søkt om Roverstevne 

2020 og vi håper at vi får dette arrangementet. Tema: Sjørøvere.  Sted: Langesund. 
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3.3 Explorer Belt 2020 

Karoline Syversen informerte om Explorer Belt og påmeldingsmulighetene for 

roverne.  

Påmeldingen er 15.november. 

Håper på at mange rovere fra kretsen blir med. 

3.4 Lederkurs – Petter Gulbrandsen informer om kursene i 
Mimes brønn 

Petter Guldbrandsen (1. Herøya) Hele grunntreninga ble nettopp gjennomført på ca. 1. år. 

Men skal ta det litt roligere neste år på neste runde. 

Det kom et ønske om livredning i vann-kurs. Dette ble arrangert på Olavsberget, med 9 

deltagere i våres.   

3.5 Peff-kurs  

 Trond Engen ga oss en status på årets Peff-kurs deltakelse. 

Peff 1: 18. deltagere.  

Peff 2: 5 deltagere (på Speiderglimt). Han ønsker å dra inn roverne på Peff-kurs. 

Vil gjerne ha med flere i Peff-kurs staben. 

3.6 Valg 

Valgkomiteen hadde en gjennomgang av hvem som er på valg til neste årsmøte. 

Nils Helge, 1. Gulseth: Hvem kan vi nominere? Gruppelederene må tenke på 

kandidater til å sitte i kretsstyret. Tenk også på hvem som skal velges til Speiderting, 

Roverforum og Speiderforum.. 

Mari: De får opplæring, de må bare være interessert. 

 

Disse er på valg: 

Kretsstyret: 

Kretsleder         (på valg) pt Øyvind Danielsen, 1.Stathelle 

Visekretsleder   (ikke på valg) Karoline Syvertsen, 1.Solum          

Styremedlem    (på valg) pt Siv-Helene Bjørnstad, 5.Skien MS  - har sittet i 10 år 

Styremedlem    (på valg) pt Nora Britt E. Storhaug, 1.Heistad 

Styremedlem   (ikke på valg ) Anne Bommen, 1.Bamble 

Dvs at på årsmøtet 2020 må der velges: 

Kretsstyret: 

leder og 2 styre representanter, som velges for 2 år 

2 vara representanter, som velges for 1 år 

Valgkomité: 3 representanter for 1 år 

Revisor for 1 år 

Speidertinget - 

4 representanter, hvor av min 1/3 skal være under 25 år  

Roverforum – 

2 representanter - 1 av hvert kjønn 16-25 år 

2 personlige vara representanter (1 av hvert kjønn) 

Speiderforum -  

2 representanter - 1 av hvert kjønn 13-16 år 

2 personlige vara representanter (1 av hvert kjønn) 
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3.7 Temamøter 

Samlingspatruljen har startet jobben med å lage møter på tvers av gruppene for 

erfaringsutveksling og liknende. Hva skal til for at gruppene møter på temamøter? 

 

Temamøte 31.oktober for bever og småspeiderledere bli utsatt pga. sykdom. 

Hanne-Birte (3. Skien): samlingspatruljen har som oppgave å samle ledere, rovere til 

tema møter. Poenget med temamøtene skal være positive samlinger for ledere og 

rovere i kretsen. 

Dere må gjerne melde inn temaer som dere ønsker at vi skal lage tema møter om. 

3.8 Juleavslutning for gruppeledere og tillitsvalgte i Grenland 
Krets 

Det er Kragerø speidergruppe som årets verter. Det ble fortalt om foreløpig planer for 

årets Juleavslutning for gruppeledere og tillitsvalgte.  

 

Ingen fra Kragerø var tilstede, så Øyvind presentere litt om foreløpig program. 

Det vil bli et foredrag av leder for Kragerø Historielag, 

Gruppeledere og andre inviterte får egen innbydelse. 

 

Annen informasjon 
Kretsbanner blir i uke 16. 

 

 

Øyvind takket alle for oppmøtet, og ønsket alle vel hjem. 

Avsluttet med speiderbønn. 

 

 

 

 

 

 

Med speiderhilsen 

Kretsstyret i Grenland krets av NSF  

   

Kretsleder   Øyvind Danielsen 1. Stathelle  

Visekretsleder  Karoline Syversen 1. Solum 

Styremedlem  Siv H. Bjørnstad 5. Skien MS 

Styremedlem   Nora Britt Storhaug 1. Heistad  

Styremedlem  Anne Bommen 1. Bamble 

Vara   Mari V. Engen 3. Skien 

Vara   Hans Eide  1. Heistad 


