Årsmøte i
Sør-Trøndelag krets
26.01.2014
kl. 12.00-16.00
Hemne samfunnshus, Kyrkesæterøra.
Trondheim, 11.01.14
Denne innkallingen 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. Dersom gruppa ikke har slike representanter, mister gruppa disse stemmene.
Delegatlisten sendes ut så fort antallslisten er mottatt fra forbundet.
Registrering av tingrepresentanter foregår fra kl 11.00. Speiderne inviteres til Bøllekurs i
samme lokale fra kl 11.30.
Ta med sakspapirene til årsmøtet.

Vel møtt!
Speiderhilsen kretsstyret v/
Anders Sveen
Kretsleder

Kristine Perander
Kretssekretær

Vedlegg 1: Sakspapirer til kretsens årsmøte
Vedlegg 2: Adresse og veibeskrivelse
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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 2013
4. Årsmelding for 2013
Lunsj og kaffepause
5. Fremtidsplan for Stykket
6. Budsjett 2014
7. Ny styremodell
8. Valg
9. Tildeling av 10-års tjenestetegn, hederstegn, bronseknapper og burgunder roverklaffer
10. Åpen post*
11. Avslutning

*Under åpen post kan delegatene komme med spørsmål og henstillinger til kretsstyret om
saker de er opptatte av.
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Antallsliste per 31.12.13 Sør-Trøndelag krets
Foreløpige tall, det kan komme endringer. Endelig liste sendes fra forbundet 21.01 men
gruppene kan bruke denne som utgangspunkt. Endelig liste sendes ut på epost og tas med
på årsmøtet.

Gruppenavn

Derav
maks
Minimum
Ant.betalende
Maks antall
antall
antall opp
medlemmer representanter over 26 år til 25 år

22

2
3
6
5
5
2
7
9
5
5
9
7
2
6
6
2
2
3
6
6
3

1
2
4
3
3
1
5
6
3
3
6
5
1
4
4
1
1
2
4
4
2

1
1
2
2
2
1
2
3
2
2
3
2
1
2
2
1
1
1
2
2
1

742

101

65

36

Sør-Trøndelag krets, Dir. medl.

3

Agdenes speidergruppe

14

Klæbu speidergruppe

48

Melhus speidergruppe

44

Oppdal 2 Pionerene speidergruppe

36

Rissa speidergruppe

5

Stjørdal speidergruppe

53

Vanvikan speidergruppe

80

Vikhamar speidergruppe

35

Åfjord speidergruppe

44

Charlottenlund speidergruppe

77

Hemne speidergruppe

58

5. Trondheim speidergruppe

2

Trondheim 8. sjøspeidergruppe

52

10. Trondheim speidergruppe

48

RBG Trøndelag

2

13. Trondheim speidergruppe

2

Gib Gob speidergruppe

12

Kattem speidergruppe

48

Trondheim FSK speidergruppe

57

11. Trondheim MS speidergruppe
Total
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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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Vedlegg 1: Sakspapirer.
Sak 3

Regnskap for 2013

Regnskapet for 2013 blir lagt fram på årsmøtet.

Sak 4:

ÅRSMELDING 2013
SØR-TRØNDELAG KRETS AV NORGES
SPEIDERFORBUND
1. TILLITSVERV I KRETSEN
Kretsstyret
28.01.12 – 27.01.2013
Kretsleder
Visekretsleder
Styremedlemmer

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

Varamedlemmer
27.01.2013 – 09.11.2013
Kretsleder
Styremedlemmer

: Marius Døllner, 10.Trondheim
: Anders Sveen, Stjørdal
: Hilde Hongset Gauslaa, Hemne
: Andreas Øvstebø, Charlottenlund
: Martin Alterskjær Johansen, Klæbu
: Bjørn Engen Haugan, Kattem

09.11.2013 –
Kretsleder
Styremedlemmer

: Anders Sveen, Stjørdal
: Hilde Hongset Gauslaa, Hemne
: Andreas Øvstebø, Charlottenlund
: Martin Alterskjær Johansen, Klæbu
: Bjørn Engen Haugan, Kattem
: Kai Rune Bakke, Trondheim 8

Valgkomite
28.01.2012 – 27.01.2013
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Leder
Komitemedlemmer

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

27.01.2013 Leder
Komitemedlemmer

: Bente Seljestokken, Charlottenlund
: Torberg Schnitler, Klæbu
: Ingrid G. Hårstad, Åfjord

Revisorer
28.01.2012 – 27.01.2013
MS

: Bjørg Burkeland, 11. Trondheim

27.01.2013 -

: Säde Rotås, Stjørdal
: Bjørg Burkeland, 11. Trh. MS
: Terje Aglem, 13. Trondheim

Regnskapsfører

: Lasse Lønseth

Ledertrenere

: Gerdine Selbekk, Agdenes
: Bjarne Aasum, Trondheim 8
: Säde Rotås, Stjørdal
: Esten Moum, direktemedlem i
Sør-Trøndelag krets
: Ove Skarpnes, Klæbu
: Andreas Øvstebø, Charlottenlund

Husrådet
Leder
Medlemmer

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

Kretssekretær
01.01.2013 – 30.06.2013
06.05.2013 -

: Håvard Kvalnes
: Kristine Perander
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Speiderutsalget

: Kretssekretær

Utleie Helkanseter

: Kretssekretær

Utleie Stykket

: Kretssekretær

1.2 Verv i NSF
Speiderstyremedlem, IC WOSM
Leder av Nettverk for Friluftsliv

: Håvard Otto, GibGob
: Camilla Aabakken, GibGob

1.3 Verv i andre organisasjoner

2. KRETSENS VIRKSOMHET
Kretsens medlemstall:
Betalende medlemmer de siste 3 år:
2011: 653 (+146)
2012: 681 (+28)
2013: 691 (+10)
Betalende medlemmer
Til og med 25 år
26 år og oppover
Totalt

Pr. 31.12.2011
539
114
653

Pr 31.12.2012
548
133
681

Pr 31.12.2013
539
152
691

Kretsen har totalt 20 registrerte grupper i 2013.
Nye speidergrupper i 2013: Rissa

Kretstinget
Kretsen har vært samlet 2 ganger i 2013:
 Årsmøte på Gimse ungdomsskole, Melhus 27 januar med 48 delegater og 7
observatører.
 Kretsting i frikirken, Trondheim 9 november med 56 delegater og 4 observatører.
I tillegg ble det avholdt gruppeledersamling på NTNU Gløshaugen, Trondheim 16
september med 12 deltakere.
Sør-Trøndelag krets av NSF
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Kretsstyret
Kretsstyret har i 2013 hatt 9 styremøter, behandlet 78 saker og hatt 1 gruppeledersamling.
Kretskontoret har holdt åpent på mandager, unntatt i skoleferier. Ny kretssekretær ble
ansatt i vår da forrige kretssekretær skulle flytte fra Trondheim.
Kretsstyret har i år jobbet med disse satsningsområdene:
1. Mål for kretsen frem til 2015 og 2020. Tiltak for å fortsette trenden med økende
medlemstall. Hvordan rekruttere og holde på lederne og tilby dem gode
opplevelser.
2. Kretsens mediamerke – en utmerkelse til de som fremmer speiding i media.
3. Få på plass ledertrening til alle som ønsker, både for speidere og voksne ledere.
Kretsstyret har i 2013 ferdigstilt arbeidet med å samle alle bankkonti i en bank.
Kretsstyret er fornøyd med arbeidet som er gjort i 2013.

Felles arrangement i Sør-Trøndelag krets i 2013
Kretsstyret takker alle som har bidratt med organisering og gjennomføring av
arrangement i kretsen. Uten ivrige prosjektgrupper er det ikke mulig å gjennomføre felles
arrangement. Tusen takk!
Vårhalvåret
Det ble valgt nytt kretsstyre 27. januar 2013 og de startet arbeidet i februar.
GibGob roverlag arrangerte Vinterfemkamp for rovere på Duddelbu 1-3 mars der laget
37,2g Kvikk Lunsj fra Vikhamar og Klæbu vant andreplassen og vandreskien.
Årets første kretsarrangement var TSF (Trønderspeidere i Friluft) som ble avholdt på
Stornesøra i Nord-Trøndelag 26-28 april sammen med Nord-Trøndelag krets og KM
speiderne i Trøndelag. 27 patruljer fra kretsen deltok og Sør-Trøndelag kapret alle tre
pallplasseringene i år også. Patrulje Gaupe fra Klæbu ble Kretsmester. Sammen med
Hjort fra Stjørdal og Superekorn fra Trondheim FSK reiste de til NM i speiding i Røyken
7-9 juni der gruppene fra Sør-Trøndelag endte på 11,14 og 57.plass.
Kretsen var godt representert på landsleiren Stavanger 2013 6-13 juli.
2 rovere fra Stjørdal og Melhus reiste i august til Canada på World Scout Moot som er
rovernes verdensjamboree.
Høsthalvåret
Et ønske om blåtur for lederne i kretsen ble utsatt da det ble meldt at mange ledere ønsket
å dra på NSFs Lederløft.
Sør-Trøndelag krets av NSF
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Småspeidermanøveren ble avholdt på Helkanseter 15. september. Charlottenlund
speidergruppe med hjelp av HSSIO roverlag var arrangør. Patrulje Ulv1 fra Kattem vant
konkurransen.
MEGA for vandrerne ble i år arrangert på Fosen av Vanvikan speidergruppe 20-22
september. Aktivitetene var blant annet kanopadling, buldring, klatring og paintball.
Arrangementet var populært og dessverre var det ikke kapasitet til å få med alle som
ønsket å delta.
Patruljeførerkurset Peff1 ble arrangert på Helkanseter 22-24 november med 33 speidere
og 7 ledere som deltakere. I tillegg stilte rovere fra kretsen som stab og veiledere sammen
med kursstab fra Eidsvoll og Nes-Årnes.
Buster Roverlag, Klæbu inviterte til roverjulebord 6. desember og 20 rovere var samlet
på speiderhytten i Klæbu.

AKTIVITETSLISTE FOR 2013
Dato
Arrangement
Januar
18. - 20.
Nasjonal ledertrenersamling

Målgruppe

Sted

Ansvar

27.
Februar
09. - 17.
22.
Mars
01. - 03.
15. - 17.
April
05.-07.
13.-14.
19. - 21.
22. - 28.
23.
26-28.
Mai
09. - 12.
17.
Juni

Kretsens årsmøte

Ledertrenere
Valgte
delegater

Fjellederkurset 2013
Tenkedagen

Rover/Leder
Alle

Solstølen
Hele landet

NSF
Gruppene

Vinter-5-kamp
Ledertrenerkurset 2013

Rover

Duddelbu

GibGob
NSF

Knutepunkt
Nasjonal patruljehaik-helg
Roverløft 2013
Speideraksjonen 2013
St.Georgsdagen 2013
Trønderspeidere i friluft

Rovere/Ledere
Speidere
Rover
Alle
Alle
Alle

07. - 09.

NM i speiding

Turlederkurset i kano
Flaggborg og kongens tale

Speidere

Sør-Trøndelag krets av NSF

NSF
Melhus

Region SØR

Hele landet
Hele landet

Region K
Gruppene
NSF
Gruppene
Gruppene

Trondheim

NSF
Trondheimsgr.

Skogsborg, Røyken
kommune

NSF
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07. - 09.
Juli
06. - 13.
August
08. - 18.
30. - 01.09
September
13. - 15.
15.
20. - 22.
Oktober
04. - 06.
19. - 20.
November
09.

Dugnad på kretshyttene
Landsleir 2013 - Ganske
imponerende

Alle

Stavanger

NSF

World Scout Moot
Lederløft 2013

Rovere
Ledere

Ontario/Quebec

NSF
NSF

MEGA
Småspeidermanøver
Rover 5-kamp

Speidere
Småspeidere
Rovere

Fosen
Helkanseter

Region Fosen
Charlottenlund
NSF

Knutepunkt
JOTA/JOTI 2013

Rovere/Ledere
Speidere

Bakksætra
Hele landet

Region K

Kretsting

Valgte
delegater

Frikirken
Trondheim

Trondheim
FSK

3. HUSRÅDETS VIRKSOMHET I 2013
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 Ketil Nerdal, 11.Trondheim MS

Generelt
I året 2013 har Husrådets arbeid vært å ferdigstille de store prosjektene som har blitt
gjennomført de siste årene. Det har også vært enighet blant medlemmene om å ha et lite
”hvileskjær” etter noen år med høy aktivitet. Det har vært tre ting som har vært i
Husrådets fokus i løpet av året, uteområdet på Helkansætra, oppgradering av fasaden på
Stykket og Kårstua og stormen Ivar i desember. Det er kun søkt om økonomiske midler
fra Gjensidigestiftelsen om oppgradering av fasaden på Stykket og Kårstua i 2013, men
søknaden ble ikke innvilget. Det er ikke blitt søkt om midler fra Trondheim kommune
siden vi ikke har hatt spesielle prosjekter som har krevd dette.
Stykket
På Stykket har det i 2013 blitt utført løpende vedlikehold og den årlige dugnaden ble
gjennomført i juni. Av ting som ble gjort kan nevnes:
Sør-Trøndelag krets av NSF
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Ettermontering av varmekabel i vannrøret til brønnen
Vask av hovedhus og kårstue
Opprydding av ved
Montering av tak på dobåsene og hyller i dohuset

Hele den utvendige fasaden på Stykket, spesielt hovedhuset, har et sterkt behov for en
rehabilitering. Store deler av kledningen har råteskader og mange av vinduene har store
fuktskader. Dette har resultert i at Husrådet har innhentet tilbud på utskifting av vinduer,
kledning, vindsperre og maling av både hovedhus og kårstue. På tampen av året ble
jobben med å finne løsninger for finansiering startet.
Fra roverlaget Wandrefalck, FSK, kom det et hyggelig initiativ om å innrede loftet på
Stykket til en roverbule, noe som Husrådet støttet. Husrådet er ikke kjent kretsstyrets
behandling av saken.
På Stykket var stormen Ivar på besøk i desember, noe som førte til en del rotvelt.
Husrådet måtte ut for å sikre disse trærne med tanke på leietakere og forbipasserende. På
dugnaden i 2014 blir det ved av disse trærne.
Det har ikke vært noen framdrift rundt rehabiliteringen av stabburet på Stykket, som
fortsatt står hos Skjetlein vgs. Byåsen historielag skal følge opp saken mot skolen på
starten av 2014. Stabburet vil få større fokus fra Husrådet i 2014 slik at også dette
prosjektet blir avsluttet.
Stedet har i 2013 hatt en økning i antallet utleier. I år var husene utleid 32 ganger, 23
ganger til eksterne og 10 ganger til interne.
Helkansætra
Hovedprosjektet i 2013 har vært å ferdigstille jobben med uteområdet sammen med
Skjetlein skole. Dette var:





Kirkeamfi – benker, sette opp feste til kirkeklokka, kors og banner/flagg
Legge inn slukrist på dammen
Feste benkene ved bålplassen
Montering av informasjonstavle

Litt jobb står igjen for 2014:
 Feste benkene ved bålplassen
 Tilfylle grus ved dammen og jord/sand langs drensgrøftene
Årets dugnad i juni var det Trondheim 8 som gjennomførte. På dugnaden ble dette utført:
 Oppmuring av vegg på vedskjulet
 Reparasjon av døra på vedskjulet
 Saging og klyving av ved
Sør-Trøndelag krets av NSF
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I oktober gjennomførte 11 Trondheim MS en ekstra dugnad på sætra og dette ble utført:
 Montering av brannmeldere
 Maling og montering av liljer og kløvere på vinduslemmer
I tillegg har et vindu på stua blitt reparert og en innvendig informasjonstavle med
branninstruks og annen nyttig informasjon blitt montert.
Også her var stormen Ivar på besøk og Husrådet måtte sikre et par trær som kunne
utgjøre en risiko for forbipasserende og leietakere. I skogen rundt Helkansætra er det mye
rotvelt, og det blir spennende å se hvordan skogen blir seende ut når Trondheim
kommune får ryddet opp.
Helkanseter har i år vært utleid 20 ganger, 11 ganger til egne medlemmer og 9 til
eksterne. Her har det totale antallet utleier gått opp fra året før.
Husrådet takker alle speidere, ledere og foreldre som har bidratt med innsats på kretsens
eiendommer i 2013.

Årsmelding Region K
Organisering
Regional kurskoordinator i 2013 har vært Per Ove Sund, Sunnmøre krets og nestleder
har vært Ragnhild Harstad Romsdal og Nordmøre krets.
Arbeidet omfatter:
- Koordinering mellom forbundskontoret, kretsene og ledertrenerne
- opplæring, utvikling, rekruttering og motivasjon
- framdrift for samlinger og kurs
- kontakt med studieforbundet Natur og miljø for godkjenning av nye kurs og tilskudd for
eksisterende godkjente kurs.
- økonomi
- rapporter og frister
Drift/økonomi
Romsdal og Nordmøre krets har hatt ansvaret for regnskapet i 2013. Det er utarbeidet
egne prosedyrer for regnskap og kassearbeidet i regionen.
Romsdal og Nordmøre krets har i 2013 også hatt arbeidet med å kreve inn
deltakeravgifter for regionen.
De øvrige kretsene bidrar økonomisk for å dekke merutgifter og arbeid som Romsdal og
Nordmøre krets har med disse oppgavene for regionen.
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Deltakeravgiften på knutepunktet har i 2013 vært kr. 600,- for hele helgen og kr. 350 for
kurs som går over halve helgen. Knutepunktene inklusiv planlegging og forberedelser
skal i utgangspunktet gå i balanse. For det enkelte knutepunkt kan det imidlertid oppstå
overskudd eller underskudd alt etter antall deltakere og utgifter knyttet til kursene som
tilbys. Gruppene kan søke om Frifond-midler til å dekke utgifter til kurs for sine
deltakere.
Regnskapet for 2013 sendes over til kretsstyrene separat.
Kursaktivitet
Etter ønske fra regionen, så skulle vi kjøre knutepunkt på høsten og kursene på våren
skulle foregå i kretsene, men ved hjelp av ledertrenere.
Dette er ikke nevnt, men kan være bidrag i Reg-K sin rapport:
I Nord-Trøndelag ble det etter et ønske fra kretsstyret gjennomført
Sikkerhet på tur (Trinn1) 2. mars 2013, med Arnfinn Roel (Gudbrandsdal
krets) som kursleder.
I Sør-Trøndelag krets ble kurset Peff1 gjennomført 22. - 24. nov 2013 med en
komplett kursstab fra Romerike krets. Dette kurset ble iverksatt utenfor
Reg-K sin arbeidsplan, etter ønske fra og i samråd med daværende
kretsleder.
Arnt J. Øvreness (Nord-Trøndelag) var initiativtaker for begge kursene.
5-7. April Gjennomførte vi trinn 2 på Skaret i Molde med 21 deltakere
Vi deltok også på landsleiren i stab. De som deltok der var Bjørn Erik Hjellset, Arnt
Øvreness, Priska Hiller, Gerdine Selbæk og Per Ove Sund
4-6 oktober gjennomførte v i Trinn 3 på bakksetra med 27 deltakere

Aktive ledertrenere igjennom det siste året har vært.
Arnt Øvreness Nord -Trøndelag krets
Gerdine selbæk Sør- Trøndelag krets
Ragnhild Harstad Romsdal og Nordmøre krets
Heidi Sørensen Romsdal og Nordmøre krets
Bjørn Erik Hjellset Romsdal og Nord møre krets
Ragnar Rolland Romsdal og Nordmøre krets
Patrick Gule Romsdal og Nordmøre krets
Odd KJetil sørgaard Romsdal og Nordmøre krets
Sør-Trøndelag krets av NSF
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Per Ove Sund

Sunnmøre krets

Arrangementer i 2014
4-6
April
kurshelg i kretsene
3-5. Oktober
Knutepunkt Bakksetra.

Ålesund 20.01. 2013
Per Ove Sund
Regional kurskoordinator

Ragnhild Harstad
assisterende kurskoordinator

Sør-Trøndelag krets av NSF

Årsmøte 26.01.14
Side 14 av 21

Sak 5:

Fremtidsplan for Stykket

Kretsstyret vil på årsmøte presentere en plan for rehabilitering av kretsens eiendom
Stykket i Bymarka.
Forslag til vedtak: Årsmøtet gir kretsstyret myndighet/fullmakt til å lånefinansiere
restaureringsprosjekt på Stykket med en øvre lånegrense på kr 550 000,-. Lånebeløpet
skal tilstrebes å settes så lavt så mulig og kretsstyret gis myndighet å bruke inntil kr 250
000,- av kretsens midler. Kretsstyre skal ikke lånefinansiere prosjektet dersom
låneutgiftene og avdrag går ut over kretsens aktivitet.
Styrets innstilling: Kretsstyret støtter forslaget.

Sak 6:

Budsjett for 2014

Inntekter
Post

Budsjett 2013

Budsjett 2014

Kretskontingent
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Prosjekttilskudd, ST FK
Stønad Trondheim kommune, leder
Stønad Trondheim kommune, anlegg
Stønad Trondheim kommune,
drift/aktiviteter
Utleie Stykket
Utleie Helkanseter
Provisjon G-Sport
Renteinntekter
Gebyr
Tap på fordringer
Diverse inntekter

120 000,00
66 000,00
0,00
0,00
0,00

120 000,00
60 000,00
0,00
0,00
0,00

0,00
35 000,00
15 000,00
0,00
200,00
-350,00
0,00
10 000,00

0,00
20 000,00
15 000,00
0,00
1 000,00
-500,00
0,00
10 000,00

Sum inntekter:

245 850,00

225 500,00

Budsjett 2013

Budsjett 2014

35 000,00
15 000,00
0,00
4 000,00
0,00
0,00
4 000,00

800 000,00
15 000,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Utgifter
Post
Drift/Vedlikehold, Stykket
Drift/Vedlikehold, Helkanseter
St. Georgsdag
TSF – Kretskonk
TSF – Småspeiderleir
TSF – Teknisk arrangør
Patruljekurs
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MEGA-aktiviteter
Kretsting/årsmøte
NM i speiding
Småspeiderarrangementer/manøver
Roverarrangementer
Lederutvikling
Speiderting
Speider/Roverforum
Toppledersaml/andre samlinger
Ledertrenere
Kursledere, Region K
Fordeling, Stønad Trondheim kommune
Kontingent , Speidermuseet
Gaver/representasjon
Reisekostnader, kretsnivå
Markedsføring
Møteutgifter, kretsnivå
Forsikring
Lønn, feriepenger og sos. Sekretær
Arbeidsgiveravgift (14,1%)
Husleie kretskontoret
Drift/vedlikehold, kretskontoret
Kontorrekvisita, porto
Telefon og internett
Diverse kostnader

Sum utgifter:

Resultat:

8 000,00
2 000,00
6 000,00
2 000,00
4 000,00
10 000,00
0,00
0,00
8 000,00
10 000,00
5 500,00
0,00
100,00
2 000,00
0,00
0,00
3 500,00
10 000,00
52 000,00
7 332,00
12 500,00
10 000,00
1 500,00
2 000,00
2 000,00

8 000,00
2 000,00
5 000,00
1 000,00
10 000,00
10 000,00
9 000,00
9 000,00
3 500,00
10 000,00
0,00
0,00
100,00
1 500,00
1 000,00
0,00
1 000,00
10 000,00
52 000,00
7 332,00
12 500,00
10 000,00
3 000,00
2 500,00
4 000,00

216 432,00

987 432,00

29 418,00

-761 932,00
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Sak 7:

Ny styremodell

Arbeidsgruppen som ble opprettet på kretstinget i høst vil presentere sitt forslag til ny
modell for hvordan kretsstyret skal organiseres med hensyn på medlemmer fra alle
regionene.
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Sak 8:

Valg

På årsmøtet er det valg av delegater til følgende arrangement, og kretsstyret oppfordrer
gruppene til å komme med forslag i forkant av årsmøtet:




Speiderforum (2 delegater + vara)
Roverforum (2 delegater + vara)
Speiderting (4 delegater + vara)

I tillegg skal det velges representanter til følgende:




Kretsleder
Kretsstyremedlemmer
Valgkomite (3 personer)

Meld inn forslag på kandidater til valgkomiteen:
Bente Seljestokken
Epost: pipeholurt@gmail.com
Mobil: 991 62727
Torberg Schnitler
Epost: torberg@schnitler.no
Telefon: 728 31165
Ingrid G. Hårstad
Epost: in-gaus@online.no
Mobil: 990 24199
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Sak 9:

NSF sine utmerkelser og hederstegn

Nedenfor følger informasjon om de ulike æresbevisningene fra Norges Speiderforbund
(se speiding.no: http://www.speiding.no/nyttig/?side=administrasjon.hederstegn
Her finner man også søknadsskjema og retningslinjer).
Kretsstyret vil gjerne ha tips om personer i kretsen som har gjort seg fortjent til
æresbevisning.
Speidersjefens topputmerkelse
Speidersjefens topputmerkelse er for stifinnere, vandrere og rovere. Dette er den høyeste
utmerkelsen man kan få som speider og rover, og hensikten med merket er at det skal
være noe å strebe etter. Merket er for dem som viser stor aktivitet og innsats innenfor
speidingen.
Speidersjefens topputmerkelse deles ut i gruppa, eventuelt i kretsen. Melding om
oppnådd utmerkelse sendes til forbundskontoret. Mer informasjon om krav og skjema
finnes i Speiderbasen.
Ti års tjenestetegn for ledere
Tjenestetegnet kan bæres av medlemmer som har vært ledere i minst ti år og som
fremdeles er med i arbeidet. Den enkelte krets fastsetter selv eventuelle rutiner den måtte
ønske for utdeling. Tjenestetegnet bestilles av kretsene fra www.alltidberedt.com.
Æreskniven
Æreskniven er en spesielt designet kniv i slire. Forbundets merke er preget på sliren.
Diplom følger med. Æreskniven kan tildeles av ett av følgende organisasjonsledd:
Gruppetinget, kretsstyret, korpsstyret og speiderstyret. Kriteriene for å få kniven er at
vedkommende speider har vist mot og utholdenhet i spesielle situasjoner. Ledere i alle
enheter som har gjort en spesiell innsats på sitt plan kan også få æreskniven. Æreskniven
selges fra forbundet til selvkost.
NSFs Hederstegn
Hederstegnet er Norges speiderforbunds erkjentlighet og kan tildeles aktive ledere. Disse
må ha gjort speidersaken en særlig stor tjeneste, eksempelvis vist initiativ og engasjement
til løsning av større oppgaver.
Hederstegnet overrekkes av speidersjefen eller en oppnevnt stedfortreder. Speiderstyret
foretar tildeling etter innhentede opplysninger på eget skjema. Det er viktig at kretsen
også gir sinn fullmakt.
Norges speiderforbunds hederstegn er: Forbundets merke, Kløverliljen, 2,5 cm i tverrmål,
utstanset i fargene grønn og blå, emaljert med «gull»-markeringer, et bordert merke og
diplom.

Sør-Trøndelag krets av NSF

Årsmøte 26.01.14
Side 19 av 21

Hederstegn for ikke-medlemmer
Norges speiderforbund tildeler personer som ikke er medlemmer av forbundet et merke
for å ha ytt speidersaken store tjenester. Hederstegnet utdeles av speiderstyret til personer
som har utmerket seg på forbundsplan og av kretsstyret til personer som har utmerket seg
på gruppe- eller kretsplan. Etter behandling i kretsen må kretsstyrets vedtak og
begrunnelse oversendes forbundet. Hederstegnet og diplom oversendes fra
forbundskontoret.
Sølvulven
Sølvulven er forbundets høyeste utmerkelse og deles ut til medlemmer som har gjort et
særlig fortjenestefullt arbeid for Norges speiderforbund. I kriteriene for tildeling heter det
at: Sølvulven deles ut for særlig langvarig og aktiv innsats. Arbeidet må ha foregått i flere
av organisasjonens ledd og bør ha foregått på flere nivåer som gruppe, krets og forbundet
sentralt.
Forslag på kandidater til sølvulven kan fremmes av kretsledere, korpssjefer,
speiderstyrets medlemmer og generalsekretær. Forslaget skal følges av en begrunnelse.
Sølvulven deles normalt ut på speiderting og overrekkes av speidersjefen eller en
oppnevnt stedfortreder.
Hederstegnet sølvulven er en springende ulv av sølv, som bæres om halsen i et riflet
silkebånd som er sammensatt av fargene grønt og blått. Sølvulvens ordensbånd er et
applikert liggende 8-tall som er plassert på et rektangulært bånd som bæres over venstre
brystlomme.
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Vedlegg 2:

Veibeskrivelse og kart til årsmøtet

Adresse: Hemne Samfunnshus, Trondheimsveien 22B, Kyrkesæterøra
Link til kart på Gule Sider: http://kart.gulesider.no/m/nN2N0
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