Årsmøte i
Sør-Trøndelag krets
27.01.2013
kl. 12.00-15.00
(Region SØR)
Trondheim, 13.01.13
Denne innkallinga er sendt til gruppeledere, direktemedlemmer, husrådet og
regnskapsfører. Gruppeleder må sørge for at papirene blir gjort kjent i egen gruppe.
Husk at minst 1/3 av representantene fra gruppene må være rovere eller speidere under 25
år (se antallsliste). Dersom gruppa ikke har slike representanter, mister gruppa disse
stemmene.
Sted- og veibeskrivelse blir ettersendt.
Ta med sakspapirene til årsmøtet.
Vel møtt!
Speiderhilsen kretsstyret v/
Erling Husby
Kretsleder

Vedlegg:

Håvard Hvoslef Kvalnes
Kretssekretær

Saksliste og sakspapirer til kretsens årsmøte
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Registrering av tingrepresentanter fra kl. 1100
SAKSLISTE
1. Åpning
2. Konstituering
2.1. Godkjenning av tingrepresentantene
2.2. Godkjenning av innkalling, forretningsorden og saksliste
2.3. Valg av møteleder
2.4. Valg av protokollunderskrivere (2 representanter)
2.5. Valg av møtereferenter (2 personer)
2.6. Valg av tellekorps (2 personer)
3. Regnskap for 2012
4. Årsmelding for 2012
5. Forslag til endring i kretsens retningslinjer
5.1. Endring i retningslinjer for Husrådet
5.2. Endring i retningslinjer for Husrådet
Kaffe- og fruktpause
6. Valg
7. Orienteringssaker
7.1. Stavanger 2013
7.2. NM 2014
7.3. Årsrapportering/rapportering fra gruppe til krets
7.4. Nettredaksjon
8. Tildeling av 10-års tjenestetegn, hederstegn og burgunder roverklaffer
9. Åpen post*
10. Avslutning
*Under åpen post kan delegatene komme med spørsmål og henstillinger til kretsstyret om
saker de er opptatte av. Delegater bes melde fra til møteleder i løpet av pausen.
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Antallsliste
Antallsliste ettersendes når den er mottatt fra forbundskontoret.
FORRETNINGSORDEN FOR SØR-TRØNDELAG KRETS
Sist vedtatt 10.03.2011
1. Et lovlig innkalt kretsting er beslutningsdyktig med det antall godkjente representanter som
har møtt.
2. Kretstinget ledes av en valgt møteleder.
3. Møtebok føres av to valgte referenter. Møtebok underskrives av møteleder, to valgte
representanter og møtereferentene.
4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har ett minutt taletid. Møtelederen
har rett til å foreslå begrenset taletid og foreslå strek med de inntegnede talere.
5. Alle forslag må innleveres skriftlig til møtelederen, undertegnet med representantens navn og
gruppe.
Nye forslag kan ikke settes frem etter at strek er satt og forslag kan da heller ikke trekkes
tilbake. Saker som ikke står på saklisten kan ikke fremmes.
6. Ved vedtak kreves normalt absolutt flertall, unntatt der forbundets lover krever kvalifisert
flertall.
Med absolutt flertall menes:
Mer enn halvparten av de avgitte stemmer (Blanke stemmer telles ikke med).
Ved stemmelikhet åpnes det for diskusjon rundt forslaget.
Med kvalifisert flertall menes:
En på forhånd fastsatt del av det samlede antall avgitte stemmer (Blanke stemmer telles ikke
med).
7. Alle valg foregår skriftlig hvis det er mer enn en kandidat, eller når en av representantene
krever det. Ved skriftlig votering telles ikke blanke stemmer med. Dersom det er flere
kandidater og ingen oppnår absolutt flertall, strykes den kandidaten med lavest stemmetall og
det stemmes på nytt inntil man har fått en kandidat med absolutt flertall.
8. I møteboken føres inn alle forslag og de vedtak som er gjort, med stemmer for og i mot.
9. Utdrag av møteboken sendes alle kretsens ledere, eller offentliggjøres på kretsens nettsider.
10. Kretstinget er åpent for tilhørere i den grad det er plass til det.
11. Kretstingets forretningsorden godkjennes ved åpningen av hvert kretsting, og gjelder inntil
forslag om forretningsorden er behandlet og godkjent på neste kretsting.
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Sak 3

Regnskap for 2012

Regnskapet for 2012 blir lagt fram på årsmøtet.

Sak 4:
ÅRSMELDING 2012
SØR-TRØNDELAG KRETS AV NORGES
SPEIDERFORBUND
1. TILLITSVERV I KRETSEN
Kretsstyret
28.01.12 –
Kretsleder
Visekretsleder
Styremedlemmer

: Erling Husby, Vikhamar
: Priska Helene Hiller, GibGob
: Frode Sollie, Vanvikan
: Anders Sveen, Stjørdal
: Ingrid G. Hårstad, Åfjord
: Morten Heggvoll, Kattem

Varamedlemmer

Valgkomite
28.01.12 –

Leder

: Bente Seljestokken, Charlottenlund
: Gudrun Sigfusdottir, GibGob
: Ingrid G. Hårstad, Åfjord

Revisorer

: Säde Rotås, Stjørdal
: Bjørg Burkeland, 11. Trh. MS

Regnskapsfører

: Lasse Lønseth

Ledertrenere

: Gerdine Selbekk, Agdenes
: Bjarne Aasum, Trondheim 8
: Eli Bach, Trondheim 8
: Hanne Bach, Trondheim 8
: Säde Rotås, Stjørdal
: Esten Moum, direktemedlem i
Sør-Trøndelag krets
: Ove Skarpnes, Klæbu
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Husrådet
Leder
Medlemmer

: Svein Harald Gunnes, Kattem
: Daniel Kvitland, 10. Trondheim
: Terje Aglen, 13.Trondheim
: Jarle Frits Flønes, Trh. 8
: Bjørn O. Brekken, Charlottenlund
: Astri Haram Solheim, Trh. FSK
: Odd Kjetil Nerdal, 11. Trh. MS

Kretssekretær:
1.1.12 – 1.10.12
10.9.12 –

: Perlaug M. Kveen
: Håvard Hvoslef Kvalnes

Speiderutsalget

: Kretssekretær

Utleie Helkanseter

: Kretssekretær

Utleie Stykket

: Kretssekretær

1.2 Verv i NSF
Speiderstyremedlem, IC WOSM
Medlem i Komité Speiding
Overdommer Nasjonal Rover 5-kamp
Stab NSFs friluftskurs Fossekallen

: Håvard Otto, GibGob
: Ingeborg Engh, GibGob
: Kasper N. Øvreness, Vikhamar
: Karsten Dons, GibGob
: Erling Husby, Vikhamar

1.3 Verv i andre organisasjoner
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2. KRETSENS VIRKSOMHET
2.1 Kretsens medlemstall:
Betalende medlemmer de siste 3 år:
2010: 507 (+15)
2011: 653 (+146)
2012: --- (+0)
Betalende medlemmer
Til og med 25 år
26 år og oppover
Totalt

Pr. 31.12.2010
408
99
507

Pr. 31.12.2011
539
114
653

Pr. 31.12.2012
-

Kretsen har totalt 21 registrerte grupper i 2012.
Nye speidergrupper i 2012:
Hemne speidergruppe
2.2 Kretstinget
Kretsen har vært samlet 2 ganger i 2012:
• Årsmøte på Saksvik skole i Malvik 28. januar med 38 stemmeberettigede og 6
observatører.
• Kretsting på Søvasskjølen fjellkirke 21. oktober med 29 delegater og 2
observatører.
2.3 Kretsstyret
Kretsstyret har i 2012 hatt 6 styremøter, behandlet 34 saker og hatt 1 gruppeledersamling.
Kretskontoret har holdt åpent på mandager, unntatt i skoleferier. I perioden f.o.m. juni
t.o.m. august hadde kretssekretæren permisjon, hvor kretsstyret delte på kontorvaktene.
Kretsstyret har jobbet med følgende i 2012:
Kretsstyret har laget nye og revidert eksisterende rutiner og retningslinjer for
arrangementer, aktiviteter, ombud og komitéer. I tillegg er det lagt ned en stor jobb med
samling av forsikringer, ryddet opp i regnskap og gjort klart for å bytte bankforbindelser
og samle alle kontoer i en og samme bank.
De fleste kretsarrangementer har blitt arrangert etter planen med godt oppmøte.
Førerpatruljekurset ble dessverre avlyst pga. lavt deltakerantall.
Nye speidergrupper
Hemne speidergruppe har startet opp og kommet godt i gang
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Nedlagte speidergrupper
3. Trondheim speidergruppe
1. Værnes speidergruppe
2. Strinda speidergruppe (vedtatt nedlagt i 2012, men ikke sluttført)
Kretsstyret er godt fornøyd med arbeidet som er nedlagt i 2012.
2.4 Arrangementer
Kretsstyret ønsker å trekke frem noen arrangementer i år:
Vårhalvåret
Peff-tur i februar hvor GibGob roverlag inviterte kretsens patruljeførere til tur på og rundt
hytte Duddelibu.
Trønderspeider i friluft på Frosta. Her hevdet kretsen seg med de 3 beste patruljene
sammenlagt i kretskonkurransen. «Hjort» fra Stjørdal på delt 1.plass med «Superekorn»
fra Trondheim FSK og «Orakelgeit» fra Charlottenlund på 3.plass. I
småspeiderkonkurransen kom «Falk» fra Charlottenlund på 2. plass og «Lykketroll» fra
Klæbu på 3. plass. Gode plasseringer viser at det er gode kunnskaper og ferdigheter hos
speiderne!
I mai ble det holdt patruljeførerkurs på Stykket, og på 17.mai stilte Trondheimsgruppene
tradisjon tro med speidere i flaggborgen. Ole Kristian Morud (Trondheim 8.) holdt
Kongens tale.
I løpet av sommeren hadde kretsen deltakelse på flere leirer, kurs og arrangementer.
Vandreleiren over Dovre, NSFs friluftskurs Fossekallen, Roverleiren «Back to basic»,
Dugnadsleir på Svalbard og Trekløver Gilwell.
Høsthalvåret
Høsten startet med god deltakelse fra hele kretsen på årets Lederløft i Stavanger. Her
deltok også flere patruljer på arrangementet «På egne bein».
Sentrale arrangement i løpet av høsten var Småspeidermanøver i september i regi av
Vikhamar, der «Hakkespett» (Charlottenlund) gikk av med seieren. Kretsen hadde
deltakende rovere på 2 lag i årets nasjonale rover 5-kamp, hvorav det ene gikk av med
seieren.
I oktober inviterte Hemne speidergruppe hele kretsen på JOTA/JOTI med påfølgende
kretsting. Her møttes over 100 speidere til en flott helg med masse aktivitet både
utendørs, på internett og over radio.
Kretsen deltok med 2 representanter på Speiderforum og 2 representanter på Roverforum.
Martin A. Johansen (Klæbu) ble valgt som Roverforums representant til Speiderting og
reiste til Geiranger sammen med kretsens øvrige 4 representanter.
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Det har også vært flere mindre og større arrangementer som har bidratt til god speiding i
kretsen. Kretsstyret ønsker å takke alle speidergrupper, komitéer og enkeltpersoner som
har bidratt til alle arrangementer i 2012.
Aktivitetskalender 2012 blir lagt frem på årsmøtet

3. HUSRÅDETS VIRKSOMHET I 2012
Medlemmer
Svein Harald Gunnes, Kattem – Leder
Daniel Kvitland, 10. Trondheim
Jarle Frits Flønes, Trondheim 8
Bjørn Olav Brekken, Charlottenlund
Terje Aglen, 13. Trondheim
Astri Haram Solheim, Trondheim FSK
Odd Kjetil Nerdal, 11.Trondheim MS
Generelt
For første gang er Husrådet representert av alle gruppene i Trondheim kommune. I 2012
har det vært to prosjekter som har vært i Husrådets fokus, ferdigstilling av doanlegget på
Stykket og oppgraderingen av uteområdet på Helkansætra. I tillegg har løpende
vedlikehold og tilsyn med hyttene krevd innsats. Dette året ble dugnadene på
eiendommene delt, slik at noen grupper var på Stykket og noen grupper var på
Helkansætra. I 2012 ble det kun søkt om økonomiske midler til eiendommenes
uteområder. Fra Sør-Trøndelag fylkeskommune fikk vi kr 13 000 til Stykket og fra
Trondheim kommune fikk vi kr 20 000 til Stykket og kr 10 000 til Helkansætra.
Stykket
I januar fikk Husrådet seg en overraskelse da det viste seg at Brundalen vgs ikke hadde
forstått den økonomiske siden av kontrakten. De hadde heller ikke noe ønske om å
sluttføre toalettbygget. Kretsen og skolen ble enige om å avslutte samarbeidet, noe som
dessverre førte til mye merarbeid for Husrådet. Dette er også årsaken til at det kun ble
utført utendørsarbeid på Stykket. Alt arbeid i tilknytning til ferdigstilling av do er gjort
utenom den årlige dugnaden i regi av Bjørn Olav Brekken for å stå klart til MEGA og
fellesturen for speiderne i Trondheim i september. Av arbeid kan nevnes:
• Montasje av dobåser og dotanker
• Tilfylling av grus på baksiden av dohuset. Her hadde Cato Melby i Kattem tilgang
på gravemaskin hos sin arbeidsgiver.
• Maling av dohuset
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På dugnaden ble dette utført:
• Etablering av bålplass med kumring og tilfylling av grus
• Ny bro over bekken
• Trapp til dohuset
• Legging av gangheller foran hovedhuset
• Slåing av gress
• Nedgraving av drensrør fra taknedløp
• Vask av hovedhus og kårstue
Stabburet på Stykket står fortsatt til rehabilitering hos Sjetlein vgs. Det var først antatt å
stå klart våren 2013, men på grunn av større råteskader på tømmerkassen er det uvisst når
det er ferdig. Finansiering og oppfølging av rehabiliteringen er det Byåsen historielag
som står for.
Stedet har noe færre utleier i forhold til forrige år, det vil 23 ganger. Antall utleie til egne
medlemmer var 11 og 12 til eksterne.
Helkansætra
Arbeidet med uteområdet ble startet og nesten ferdigstilt. Vi hadde engasjert Skjetlein
vgs til å utføre jobben. Skolen hadde i utgangspunktet planlagt å bli ferdig i høst, men på
grunn av at Trondheim kommune brukte lang tid på å godkjenne jobben ble det litt arbeid
igjen. Årsaken til at kommunen brukte lang tid er fordi området er gammelt
kulturlandskap og har spor etter svært gamle bosettinger og dyrket mark. Resultatet ble at
det måtte være arkeologer tilstede ved all graving. Av arbeid ble det utført:
• Nye sittebenker i amfiet ved bålplassen
• Ny bålplass med sittebenker rundt
• Drenering av aktivitetsområdet fra brønnhuset og til stien mot Lavvollen
• Legging av damduk i andedammen
I 2013 er det kun finplanering og steinsetting av andedammen som gjenstår, i tillegg til å
sette opp benker i kirkeamfiet.
I år var det Husrådet selv som måtte avvikle dugnaden. Dette ble utført:
• Vinduer ble malt utvendig på sørvestlige veggen
• Veggen ble malt på den sørøstlige veggen
• Nytt kjøkken ble båret opp
• Dovask og vasking innvendig
• Generelt rydding av dammen og det området rundt sætra
Også kjøkkenet fikk seg et ansiktsløft der nye underskap og benkeplate ble montert. Dette
ble utført utenom dugnaden av Svein H. Gunnes og Terje Aglen. Skjetlein vgs fikk også
reparert skifersteinen ved peisen på stua.
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Helkansætra har i år vært utleid 12 ganger, 7 ganger til egne medlemmer og 5 til eksterne.
Her har det totale antallet utleiedøgn gått betydelig ned fra året før, både internt og
eksternt.
Husrådet takker alle speidere, ledere og foreldre som har bidratt med innsats på kretsens
eiendommer i 2012. Spesielt går takken til de som har bidratt ut over det som er normalt,
slik som Ole Jørgen Brekken, Cato Melby og Morten Heggvoll.

Sak 5. Forslag til endringer i kretsens retningslinjer
Sak 5.1. Endring i retningslinjer for Husrådet
Forslag fra kretsstyret
Nåværende ordlyd:
§ 3 Husrådet skal bestå av medlemmer fra kretsens speidergrupper i Trondheim
kommune og andre som har interesse for eiendomsdrift i kretsen. Et kretsstyremedlem i
Sør Trøndelag krets av Norges speiderforbund, fortrinnsvis kretsleder, er fast medlem av
patruljen. Flere av patruljens medlemmer bør ha kunnskaper om eiendomsdrift.
Forslaget lyder:
Fjerne strofen "fortrinnsvis kretsleder". Setningen blir dermed: Et kretsstyremedlem i
Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund er fast medlem av patruljen.
Forslagstillers begrunnelse:
Kretsstyret mener at kretsleder ikke bør være ønsket til spesielle verv/oppgaver fremfor
de andre styremedlemmene.
Kretsstyrets innstilling:
Forslaget vedtas

Sak 5.2. Endring i retningslinjer for Husrådet
Forslag fra kretsstyret
Forslaget lyder:
Legge til en ny linje: § 9 Husrådets retningslinjer vedtas av kretstinget.
Forslagsstillers begrunnelse:
I dag kan kretsstyret ene og alene endre Husrådets retningslinjer. Ved å la kretstinget
vedta retningslinjene, sikres det at både Husrådet og resten av kretsen får direkte innsyn
og påvirkningsmulighet når retningslinjene ønskes endret.
Kretsstyrets innstilling:
Forslaget vedtas
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Sak 6. Valg
På årsmøtet blir det valg til følgende verv:
•
•
•
•
•

Kretsleder
Kretsstyremedlemmer (4 personer)
Valgkomité (3 personer)
Revisorer (2 personer)
Regnskapsfører (1 person)

Forslag kan fortsatt meldes inn til valgkomitéens leder Bente Seljestokken
(Charlottenlund). Tlf. 991 62 727 eller e-post pipeholurt@gmail.com
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