Sør-Trøndelag krets av
Norges speiderforbund
Org nr: 971 516 437

Referat fra årsmøte i Sør-Trøndelag krets
13.04.2016 i Lånke menighetshus, Stjørdal
1. Åpning v/Stjørdal speidergruppe
Åpning med flaggutrulling og sang.
2. Konstituering
2.1 Godkjenning av årsmøterepresentantene
Det er 45 stemmeberettigede og 1 observatør tilstede på årsmøtet. 12 grupper
representert. Tingrepresentantene godkjennes ved akklamasjon.
2.2 Godkjenning av innkalling, forretningsorden og sakliste
Godkjent
2.3 Valg av møteleder
Kretsleder foreslår Gisle Bedin (Rissa) – Valgt ved akklamasjon.
2.4 Valg av protokollunderskrivere (2 representanter)
Forslag om Bjørn Olav Brekken (Charlottenlund) og Säde Rotås (Stjørdal) – Valgt
ved akklamasjon.
2.5 Valg av møtereferenter (2 personer)
Forslag om Elisabeth Sveen (Kretssekretær) og Kristine Perander (GibGob) – Valgt
ved akklamasjon.
2.6 Valg av tellekorps (2 personer)
Forslag om Kathrine Austerslått (Trondheim FSK) og Ada Hagaseth (Trondheim
FSK) – Valgt ved akklamasjon.
3. Regnskap
Kretsleder Ingrid Gauslaa Hårstad presenterer regnskapet for 2015 og forklarer postene. Lån
trekkes fra etter årets resultat. Verdiene til kretsen gjennomgås og utleie for Stykket og
Helkanseter.
Kommentarer og spørsmål fra salen:
• Er det en mulighet å bruke ekstra overskudd til å betale ned mer på lånet nå som rentene
er lave? Lurt å kvitte seg med lånet så fort som mulig. Se på avtalt nedbetalingsplan.
Kretsstyret må ta en vurdering på dette etter at avtalen er sett på nærmere.
• Se på rentene på lånet og rentene på de mindre fondene kretsen har. Om pengene fra eget
grunnfond kan brukes til dette nedbetaling av lån kan dette være lønnsomt nå siden det er
lav rente. Statuttene til fondene må ses nærmere på.
Ingen andre kommentarer.
Regnskapet 2015 godkjent ved akklamasjon.
4. Årsmeldinger
Kretsleder Ingrid presenterer årsmeldingen til kretsen.
Kommentarer fra salen:
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Det står at Hilde Gauslaa er vara, men det er feil i årsmeldinga. Det skal stå at det
mangler vara fra Trondheim.
Bjørn Engen Haugan fra Kattem har vært valgkomite for Sør.
Håvard Otto er ikke medlem i GibGob lenger og skal ikke stå som medlem i SørTrøndelag etter 2015. Han har ikke sittet i speiderstyret i 2015.
Husrådets medlemmer finnes i husrådets årsmelding og årsmeldinga til kretsen
refererer til husrådets årsmelding.

Leder for husrådet Terje Aglen presenterer årsmeldingen til husrådet:
Kommentarer fra salen:
• Berømmes for god innsats både av kretsstyret og tingrepresentantene.
Priska Hiller presenterer årsmeldingen til ledertrenerpatruljen som ikke er vedlagt i
sakspapirene:
• Peff 1 og Trinn 2 kurs arrangert.
• Mye aktivitet og mange som deltar på kurs
• Svein Harald Gunnes og Hilde Gauslaa har deltatt på kurs og vil være ferdige i mai, da
får kretsen 2 nye ledertrenere. Christian Sangereid vil også bli oppnevnt som
ledertrener i kretsen.
• Trinn 2 – kveldskurs i november (8 deltagere).
• Priska har vært kretsens kontaktperson.
• Komite speiding har besluttet å avvikle med kursregioner.
• Nord-Trøndelag, Sør-Trøndelag og Romsdal og Nordmøre krets har blitt enige om
kurssamarbeid. Kretsene skal invitere hverandre når vi arrangerer kurs.
Årsmeldingen til ledertrenerne legges ved årsmeldingen til kretsen når den er rettet opp etter
årsmøtet.
Ada Hagaseth presenterer årsmeldingen til roverombudet:
Kommentarer fra salen:
• Skryt til roverombudet og roverne i kretsen for godt bidrag til fellesaktiviteter i
kretsen i 2015.
5. Budsjett 2016
Kretsleder Ingrid viser fram budsjett for 2016. Kretsstyret har ingen forslag til revidering av
budsjettet for 2016.
Kommentarer fra salen:
• Roverombudet ønsker å søke om 3000 kr ekstra. Posten står allerede på 7000 kr.
Forslag fra salen om at budsjettet blir stående og at roverombudet kan søke om støtte
til kretsstyret til arrangement når det er planlagt og det legges fram regnskap for
arrangementet.
Det blir ikke gjort noen endringer i budsjettet vedtatt i oktober 2015.
6. Terminliste
Terminlisten skal kun endres med nye arrangementer og arrangører.
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Forslag om endringer fra salen:
• Teknisk arrangør av kretsting: Vanvikan (har allerede teknisk JOTA/JOTI). Servering:
Åfjord, i samarbeid med Vanvikan. Åfjord blir stående som arrangør av kretsting i
terminlista.
• Vanvikan ønsker et arrangement et par uker før JOTA/JOTI med roverne i kretsen. Et
dugnadsarrangement til forberedelse til JOTA/JOTI og rovertur.
• Peff 1 står ikke på terminlista, men det er ønske fra salen at dato bestemmes snarest
slik at gruppene kan planlegge.
• Roverombudet vil arrangere en rovertur i sommer, men har ingen dato foreløpig.
Viktig å få det inn i terminlista.
• Forslag om å invitere Nord-Trøndelag krets og KM Trøndelag til et samarbeid om
JOTA/JOTI. Komitéen for arrangementet for ta stilling til om de skal inviteres.
Årsmøtet er positive til et samarbeid.
• Revidert terminliste skal sendes ut etter neste kretsstyremøte (11.april).
• Dato på dugnad på hyttene er ikke satt. Dette må inn i terminlista før den sendes ut.
• Spørsmål om dato på et ekstra peff 2 kurs og peff 1 til høsten. Ledertrenerpatruljen
skal ha et møte snart for å se på datoer for peffkurs.
7. Statutter fra Husrådet
Leder for Husrådet Terje Aglen forteller om de nye statuttene og bakgrunnen for endring.
Husrådet ble startet med en annen funksjon enn de har nå, og de trenger å oppdatere
retningslinjene.
Kommentarer fra salen:
• Spørsmål om hvem som kan og må sitte i Husrådet. Presisering fra Terje Aglen.
Kretsstyret har en representant i Husrådet.
• Tilleggsforslag: Skriftlig forslag om endring i §3 – begrepet drift endres til drift og
vedlikehold. Forslaget stemmes over.
For: 45
Mot: 0
Blank: 0
Forslaget vedtas.
De nye statuttene med en ny endring vedtatt på årsmøtet stemmes over.
For: 45
Mot: 0
Blank: 0
Forslaget om endring av statutter for husrådet ble enstemmig vedtatt.
8. Forslag til sak til speidertinget: Forbundskontingenten
Priska Hiller presenterer forslaget.
Det opprinnelige forslaget får en liten endring hvor 1/3 endres til 10%. Dette gjør at summen
ser mer realistisk ut, og kanskje lettere får støtte på speidertinget.
Kommentarer fra salen:
• Salen er veldig positiv til forslaget. Kretsen må gjøre gode forberedelser rundt saken
for å legge fram på speidertinget. Viktig at tallene rundt forbundets eiendommer er
nøye gjennomgått og at det vedlegges forslaget. Viktig med en tydelig sak til
speidertinget med gode argumenter. Dette er mer nyttig for kretsen enn reisefordeling
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til nasjonale arrangement. Bruke dette som et argument for saken. Se på tallene på
inntekter på kontingent til forbundet.
Forslag fra salen om å sende forslaget videre til andre kretser som også kan få nytte av
dette, slik at vi får bred støtte på speidertinget.
Spørsmål om hvilke kretser som bør spørres. Det bør diskuteres nærmere om
Vesterlen krets er en krets å spørre. De ligger hvertfall langt unna Solstølen/Tredalen.
Spørsmål om det blir framstilt på rett måte: få tilbake penger for å ikke bruke
eiendommene, eller ikke få tilbake penger for å bruke eiendommene.
Forbundet bruker eiendommene lite – ser det ut som fra vår krets.
Reisekompensasjonsordningen og maksgrense for frifondstøtte uavhengig av avstand
fra Østlandet er også gode argumenter.

Forslag fra salen: Vi gir kretsstyret mandat til å utarbeide et forslag til å legge frem på
speidertinget. Forslaget skal ta sikte på en mer rettferdig fordeling av forbundskontingenten.
Forslaget legges frem for andre kretser i samme situasjon.
Forslaget stemmes over:
For: 45
Mot: 0
Blank: 0
Forslaget vedtas.
9. Arrangør av speiderting 2018?
Kretsleder lufter forslaget om å være arrangør av speiderting.
Kommentarer fra salen:
• Trenger en komité som ønsker å arrangere dette.
• Er det en mulighet å samarbeide med Nord-Trøndelag om et slikt arrangement?
• Svein Harald Gunnes ønsker å bidra hvis det skal søkes om å få arrangere.
• Tidligere representanter på speidertinget gir litt kort info om hva det går ut på å
arrangere.
• Hva kan kretsen tjene på å arrangere? Publisitet. Vi kan vise at det ikke er så langt til
Midt-Norge.
10. Valg
Säde Rotås (valgkomitéen) presenterer valgkomitéens arbeid. De har hatt mye å gjøre. I følge
årsmøtevedtaket i 2014 skulle det ikke være så vanskelig å gjøre jobben for valgkomitéen,
men det har ikke vært så enkelt likevel. Ønske om at arbeidet blir enklere neste år ved at flere
grupper stiller med kandidater.
Kretsleder:
Valgkomitéen foreslår Lise Brekken (Charlottenlund, Øst) som kretsleder. Ingen andre
kandidater. Lise er ikke selv tilstede på møtet, så hun kan ikke presentere seg, men sitter i
kretsstyret allerede.
Lise Brekken valgt til kretsleder for 1 år – ved akklamasjon.
Kretsstyret:
Toril Margrethe Stamnes (Hemne, Kyst) og Kim André By (Melhus, Sør) velges til
styremedlemmer for 2 år etter valgkomitéens innstilling.
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Vara:
Ada Hagaseth (Trondheim FSK, Sør) og Frode Sollie (Vanvikan, Kyst) velges til
vararepresentanter for 2 år etter valgkomitéens innstilling.
Valgkomité:
Ingrid Hårstad (Åfjord, Kyst) velges inn i valgkomitéen for 2 år slik rulleringen viser fra
årsmøtevedtaket i 2014.
Revisorer:
Bjørg Burkeland og Terje Aglen gjenvalgt.
Valg av representanter til Speidertinget:
Det skal velges 3 representanter i tillegg til kretsleder. 1 representant må være under 26 år.
Det kan ikke velges 2 delegater fra samme gruppe.
Kandidater til speidertinget:
Priska Hiller (GibGob)
Hallstein Hagaseth (Trondheim FSK)
Elisabeth Sveen (Stjørdal)
Anders Sveen (Stjørdal)
Kristine Perander (GibGob) og Ada Hagaseth (Trondheim FSK) stiller som
vararepresentanter.
Kandidater:
Priska Hiller (GibGob), Hallstein Hagaseth (Trondheim FSK) og Elisabeth Sveen (Stjørdal)
ble valgt som delegater.
Vara:
Anders Sveen (Stjørdal) – valgt som personlig vara for Elisabeth Sveen
Kristine Perander (Gib Gob) – valgt som personlig vara for Priska Hiller
Ada Hagaseth (FSK) – valgt som personlig vara for Hallstein Hagaseth
Personlig vara ble valgt for å gjøre det enkelt og oversiktlig om hvem som kan være vara med
tanke på gruppe og alder.
Roverforum:
Valgkomitéens innstilling er
Siri Ålberg (Klæbu)
Kim André By (Melhus)
Valgt ved akklamasjon.
Valgkomitéen har ingen innstillinger til vara, men årsmøtet foreslår:
Trine Gundersen (Hemne)
Tor Håvard Schei (Hemne)
Valgt ved akklamasjon.
Speiderforum:
Valgkomitéens innstilling er
Anne Sofie Hårstad (Åfjord)
Amund Solstad (Åfjord)
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Valgt ved akklamasjon.
Valgkomitéen har ingen innstillinger til vara, men årsmøtet foreslår:
Aisha Sharif (Charlottenlund)
Ronja Martine Belsvik (Hemne)
Valgt ved akklamasjon.
11. Diverse informasjon fra kretsen
Roverombudet:
Jobber med å utarbeide statutter/visjon for ombudet, slik at det skal være enklere for rovere
som kommer inn i ombudet å vite hva ombudet jobber med og satser på.
Påskeleiren arrangeres i år av ombudet og planleggingen er godt i gang.
Husrådet:
Terje Aglen forteller om hva som er planlagt av arbeid på eiendommene i år, og oppfordrer
gruppene til å bruke hyttene i bymarka.
Ledertrenerpatruljen:
Hilde Hongset Gauslaa forteller om NSFs prosjekt Oppdrag Førerpatruljen.
Pilotprosjekt (alle kan melde på førerpatruljen til høsten).
Førerpatruljen får oppgaver frem til Nord 2017. Oppdragene er inspirert av peff 1 og 2. Et
forsøk på å ”kurse” i praksis i gruppene.
Ledertrenerpatruljen oppfordrer alle gruppene til å melde på sine førerpatruljer til høsten.
Peff 2: 8.-10. April
Hovedkomiteen TSF:
Påmeldinga er åpen!
Konkurransen er delt i 2 i år: en konkurranseklasse og en klasse for de som ønsker veiledning.
Grunnregelpatruljen:
Priska Hiller presenterer forslaget som vil bli presentert på speidertinget.
Helt ferskt forslag.
Kretsleir 2019:
Bjørn Olav Brekken presenterer idéen om kretsleir 2019. Litt info om arbeidet så langt.
Hovedkomitéen er satt. Vil ha med flere i planleggingen.
KM Trøndelag og Nord-Trøndelag krets skal inviteres.
12. Tildeling av hederstegn
Kretsleder tildeler Ingvar Tøndel kretsens hedersmerke i gull.
Avtroppende kretsleder Ingrid får gave fra kretsstyret for innsats i kretsen og som kretsleder.
13. Åpen post
Kai Rune Bakke (Trondheim 8. Sjøspeidergruppe) presenterer barne- og ungdomsfestivalen
JUBA JUBA hvor kretsen har blitt spurt om å delta. Oppfordrer trondheimsgruppene å bli
med på dette. En fin mulighet til å vise frem speiderne.
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Oppfordring til alle på årsmøtet om å prøve å gjøre slike møter mer spennende. Det skal i
utgangspunktet være 1/3 representanter under 26 år, men hvorfor vil de ikke være med? Kan
vi gjøre årsmøter og ting mer engasjerende?
14. Avslutning v/Stjørdal speidergruppe
Flagget rulles sammen og årsmøtet avsluttes med speiderbønn.

__________________________
Gisle Bedin
Møteleder
______________________________
Elisabeth Sveen
Referent

____________________________
Kristine Perander
Referent

______________________________
Säde Rotås
Protokollunderskriver

____________________________
Bjørn Olav Brekken
Protokollunderskriver
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