Kretsting
Sør-Trøndelag krets
21.10.2018
kl. 14.00 – 17.00
Gimse Ungdomsskole Melhus
Åpent for registrering av delegater fra 13.30
Denne innkallinga er sendt til gruppelederne i kretsen. 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 vedlagt antallsliste). Dersom gruppa ikke har slike
representanter, mister gruppa disse stemmene.
Ta med sakspapirene til kretstinget.

Vel møtt!
Speiderhilsen kretsstyret v/
Lise Brekken
Kretsleder
Vedlegg:

Marthe Hellum og Elisabeth Sveen
Kretssekretærer

Saksliste og sakspapirer til kretsens kretsting
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Sakliste
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2. Konstituering
2.1. Godkjenning av kretstingsrepresentantene
2.2. Godkjenning av innkalling, forretningsorden og sakliste
2.3. Valg av møteleder
2.4. Valg av protokollunderskrivere
2.5. Valg av møtereferenter
2.6. Valg av tellekorps
3. Felles terminliste med NT for 2019
4. Innkommende saker:
4.1 Sammenslåing Nord og Sør-Trøndelag Krets av NSF
4.2 Stillingsstørrelse for kretssekretær betinget 4.1 ikke vedtatt
5. Forslag til budsjett 2019 for ST
6. Saker fra speidertinget
7. Orienteringssaker
7.1 Kretsstyret
7.2 Husrådet
7.3 Ledertrenerne
7.4 Roverombudet
7.5 Mediapatruljen FAX
7.6 Vert og sanitetspatruljen
7.7 Valgkomitéen
7.8 Kretsleir
7.9 Kretsen «Hvem Hva Hvor»
8. Tildeling av hedersbevisninger
9. Eventuelt*

*Under eventuelt kan delegatene komme med spørsmål og henstillinger til
kretsstyret om saker de er opptatte av. Saker som ønskes behandlet må være
innkommet innen fristen og hører hjemme under sak 5.
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Gruppenavn
Sør-Trøndelag, dir .medl
Agdenens speidergruppe
Klæbu speidergruppe
Melhus speidergruppe
Oppdal 2 Pionerene speidergruppe
Rissa speidergruppe
Stjørdal speidergruppe
Vanvikan speidergruppe
Vikhamar speidergruppe
Åfjord speidergruppe
Charlottenlund speidergruppe
Hemne speidergruppe
5. Trondheim speidergruppe
Trondheim 8. sjøspeidergruppe
10. Trondheim speidergruppe
13. Trondheim speidergruppe
Gib Gob speidergruppe
Kattem speidergruppe
Trondheim FSK speidergruppe
11. Trondheim MS speidergruppe
Trondheim MSK speidergruppe

Betalende
medlemmer
5
2
63
69
28
17
84
73
29
24
110
20
2
59
44
2
8
79
35
10
29
792
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Representanter
2
2
8
8
4
3
10
9
4
4
12
3
2
7
6
2
2
9
5
2
4
108

Over 26 år Under 26 år
1
1
1
1
5
3
5
3
3
1
2
1
7
3
6
3
3
1
3
1
9
3
2
1
1
1
5
2
4
2
1
1
1
1
6
3
3
2
1
1
3
1
72
36
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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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1. Åpning
Flaggutrulling v/flaggpatruljen

2. Konstituering
2.1 Godkjenning av
kretstingsrepresentantene
2.2 Godkjenning av innkalling,
forretningsorden og sakliste
2.3 Valg av møteleder
2.4 Valg av protokollunderskrivere
2.5 Valg av møtereferenter
2.6 Valg av tellekorps
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3 Felles terminliste med NT for 2019
Felles terminliste 2019 for Nord- og Sør- Trøndelag speiderkrets
Dato

Arrangement

Målgruppe

Sted

Ansvar

Januar
18-20 Ledertrenersamling
12 13
Nyttårsfest ?

Ledertrenere

Norges speiderforbund

Ledere og rovere

Februar
"TBD
"
Kondorens flukt
18.24.
Vinterferie

Førerpatruljene

22.

Alle

i gruppene

1 -3 ? Vinter 5-kamp

Rovere

Duddelibu

17. ?

Årsmøte

Alle

April
14 17
12.22.

Påskeleir

Rovere

Vassfjellkapellet

Rover I trøndelag

Alle

Trondheim

Løvepatruljen/Kretsen

Tenkedagen

"TBD"

Gruppene

Mars

23.
26.28.

Påske
St. Georgsdagen

TSF - kretskonkurranse Speidere

KM Trøndelag

Mai
14.
17.

Flaggborgøving
Flaggborg og kongens
tale

Alle
Alle

Kretskontoret i
Trondheim
Trondheim/SørTrøndelag

31 - 2 Dugnad på kretshyttene Alle
Juni
"TBD
"
NM i speiding

Kvalifiserte
patruljer

Norges speiderforbund

Juli
1.-8.
22.02.

Kretsleir
Verdens jamboree

Stykket
Speidere

USA
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August
September
"TBD Fjellda`n på
"
Skallstuggu
"TBD
"
Nattvandring.
"TBD
"
MEGA
"TBD
"
Rover 5-kamp
"TBD
"
LederLØFT
28 29
Småspeidermanøveren

Småspeidere.
Vandrere
Rovere
Rovere og ledere
Småspeidere.

Oktober
1820.
JOTA/JOTI

Alle

November
"TBD
"
Roverstevnet

Rovere

Desember
"TBD
"
Fredslys
22 24
Roverjulebord

Roverombudet

Norges speiderforbund

1.Nidaros St.Georgs Gilde
Rovere
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4 Innkommende saker
4.1 Sammenslåing Nord og SørTrøndelag Krets av NSF
Opprettelse av ny krets i Norges speiderforbund i Trøndelag
Opprettelse av ny krets skjer med virkning fra 01.01.2019. Ny krets består av samtlige
medlemmer som ved årsskifte 2018/2019 er registrert i Norges speiderforbunds kretser
Nord-Trøndelag og Sør-Trøndelag. Den nye kretsen er tilsluttet Norges speiderforbund
og følger forbundets lover og regler.
Fra og med i dag, 19.10.2018 (NT)/21.10.2018(ST), og fram til årsmøte, 10.03.2019, slås
administrative og økonomiske oppgaver sammen og kretsene opptrer som en enhet.
Det utlyses konkurranse om navn, og merke, for ny krets i etterkant av kretstinget, hvor
gruppene deltar og kan sende inn forslag. Nytt navn og merke for kretsen skal vedtas på
kretsting 10.03.2019.

Styrets sammensetning
I perioden kretsting 2018 til årsmøte 2019 samarbeider de to kretsenes kretsstyrer. Det
samarbeidende kretsstyret har som oppgave å opprettholde begge kretsers forpliktelser og
oppgaver.
Nytt felles kretsstyre velges på årsmøte i 10.03.2019, og består av 3-8 faste
styremedlemmer (inkl. Kretsleder og visekretsleder) og tilhørende varamedlemmer.

Valgkomiteens sammensetning og instruks
Valgkomiteen består av 5 personer. Komiteen konstituerer seg selv. Valgkomiteen skal
gjennom sitt arbeid be om innspill fra kretsstyret. Eksisterende valgkomitéer per kretsting
2018 skal samarbeide fram til årsmøtet 2019.

Ledertrening
Den nye kretsen viderefører dagens ordning med ledertrenerpatruljen Hugin og Munin.
Patruljen er en arbeidsgruppe direkte under kretsstyret.

Media og kommunikasjon
Det er etablert en felles patrulje med ansvar for medier i dagens to kretser, med navnet
Fax. Patruljen er en arbeidsgruppe direkte under kretsstyret.

Vert og sanitet
Det er etablert en felles patrulje med ansvar for førstehjelp, vakt og beredskap ved
kretsens arrangementer. Patruljen er en arbeidsgruppe direkte under kretsstyret.

Roverarbeid
Sør-Trøndelag Krets av NSF
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Begge kretser er i dag samlet i et felles roverombud: Roverombudet
Trøndelag. Roverombudet er en patrulje direkte under kretsstyret, og har
ansvar for tilbud til roverne i kretsen.

Tropp-, flokk- og beverarbeid
Den nye kretsen viderefører arrangementer fra begge kretser.

Kretsstyrets og kretsens møtearena
Kretsstyret avholder første styremøte umiddelbart etter kretstinget. Kretsstyret har i
hovedsak månedlige møter, men setter av minst ei helg i semesteret til styrearbeid. Dette
tilpasses etter hvordan kretsstyret er sammensatt og arbeidsmengde. Det settes av penger
til reisegodtgjørelse for medlemmer med lang reisevei til kretsstyremøter, og til å
investere i møtearena på en digital plattform.
Kretsstyret og ledere av kretsens underpatruljer (førerpatruljen) skal møtes hvert halvår.

Kretsens eiendommer
Den nye kretsen tar med seg følgende eiendommer inn i sin videre satsning:
• Bjønnsåsstua
• Hytte på Skogn
• Stykket i Bymarka Trondheim
• Helkanseter i Bymarka Trondheim
• Speiderhuset på Levanger
• Speiderhuset på Steinkjer (Leiekontrakt)
• Speiderkontor i Neufeldsgate 3 (Trondheim sentrum)
Kretsens eiendommer drives gjennom en egen eiendomspatrulje direkte underlagt
kretsstyret.

Økonomi
Alle likvide midler, fond, eventuelle gjeldsforpliktelser fra de to kretsene overdras til ny
krets.
Kretskontingent settes til maksimalbeløp ihht. til forbundets retningslinjer, dette utgjør pr
1.1.2018: kr 225.
Regnskapsføring: Regnskapet føres av kretssekretær

Kretssekretær
Den nye kretsen planlegger for en kretssekretærstilling på totalt 40%. Stillingen kan
fylles av 1 eller 2 personer som deler andelen.

Felles innstilling fra begge kretsstyrer: Vedtas som foreslått.
Arbeidsgruppen
4.oktober 2018
Sør-Trøndelag Krets av NSF
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4.2 Stillingsstørrelse for
kretssekretær (betinget at 4.1
ikke blir vedtatt)
(Saken blir tatt opp gitt at 4.1 ikke blir vedtatt).
Kretsstyret ønsker fra og med 1.1.2019 å ha ansatt kretssekretær i 40 % stilling. Denne
stillingen kan enten innehas av 1 eller 2 personer.
Kretssekretærs oppgaver vil fortsatt være de samme som gitt i stillingsinstruks fra 2017,
men det blir bli mer fokus på søking av støtte og støtte ut mot gruppene.
Elisabeth gå ut i 50% permisjon fra 01.09.2018 mao. det blir en 10% stilling fram til
1.7.2019 med mulig forlengelse.
Marthe Hellum har tiltred i 20% midlertidig vikariat fra og med 1.9.2018 og vil tiltre i
fast 20% stilling fra 21.10.2018
Kretsstyrets innstilling: forslaget vedtas.
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5 Forslag til budsjett 2019 for ST
Vedlegg 1

6 Saker fra speidertinget
Sakspapirene til Speidertinget er vedlagt sammen med innkallingen. Det er sak 5.1 og 5.2
vi bør se på slik at våre representanter har et mandat fra kretstinget.

7 Orienteringssaker
7.1 Kretsstyret
Kretsstyret informerer.

7.2 Husrådet
Oppsummering av Husrådets aktivitet hittil i jubileumsåret 2018
Jubileumsåret 2018 i Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund er blitt feiret i
Husrådet også. Det er så langt gjennomført 4 dugnader, 3 på Stykket og en på
Helkansætra. 2 av dugnadene på Stykket har riktignok vert i regi av leirkomiteen for
speiderleir på Stykket 2019, «Ett Stykke på vei», men de har også kvalifisert for
dugnadsmerke som profil i jubileumsårramma.
Det er ikke påbegynt noen nye større prosjekter, men vi har hatt fokus på å komme videre
med maling av innvendige vegger og gulv og maling av vinduer på Kårstua. Vi har også
fått slått ned gress og saget ned en del trær som raier og ved til kretsleiren på Stykket
neste år. Flaggstanga på Stykket har også fått seg et strøk maling.
På Husrådets ordinære dugnader som i år var jubileumsdugnader var det hovedfokus på
grundig rundvask av stedene og litt forefallende vedlikehold. Vegger og gulv på loftet i
Kårstua fikk seg et strøk maling sammen med veggene i inngangspartiet. 10. Trondheim
tok ansvar for dugnad på Helkansætra der en grundig rundvask av sætra ble gjennomført
sammen med litt nødvendig vedlikehold av lås og dørhåndtak på inngangsdørene, sikring
av utedoen og litt øvrig forefallende vedlikehold.
Vi har jubileumsdugnadsmerker igjen og det kan hende at vi finner på å avholde noen
dugnader til i løpet av året. Følg med!
SPH Terje Aglen, husrådsleder
Sør-Trøndelag Krets av NSF
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7.3 Ledertrenerne
Orientering om kurs i 2019, utvikling av ledertrenerpatruljen Hugin & Munin.

7.4 Roverombudet
Ingen info tilsendt i forkant.

7.5 Mediapatruljen FAX
Ingen info tilsendt i forkant.

7.6 Vert og sanitetspatruljen
Ingen info tilsendt i forkant.

7.7 Valgkomitéen
Ingen info tilsendt i forkant.

7.8 Kretsleir
Ingen info tilsendt i forkant.

7.9 Kretsen «Hvem Hva Hvor»
Eget dokument fremvises på tinget

8 Tildeling av hedersbevisninger
9 Eventuelt*
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