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

Referat fra årsmøte i Sør-Trøndelag krets
26.01.2014 i Hemne Samfunnshus, Kyrksæterøra.
1. Åpning
Åpning kl 12.06 med flaggutrulling av Vegard Gauslaa Baug og Ingrid Belsvik
(Hemne) og sang. Vi har rekordstort oppmøte! Kretsleder ønsker velkommen og
kom med praktisk informasjon.
2. Konstituering
2.1 Godkjenning av representanter.
Kretsleder går gjennom delegatlisten. Alt er i orden. Det er 67 delegater og 18
observatører tilstede, 15 grupper er representert. Tingrepresentantene godkjennes
ved akklamasjon.
2.2 Godkjenning av innkalling, forretningsorden og saksliste.
Kretsstyret ønsker at punkt 5 og 7 flyttes til før pausen. Sakene vil der bli
presentert men de vil behandles og stemmes over etter pausen. Innkalling,
saksliste og forretningsorden godkjennes med denne endringen.
2.3 Valg av møteleder.
Kretsstyrets foreslår Svein Harald Gunnes (Kattem) som møteleder.
Godkjent ved akklamasjon.
Møteleder oppfordrer alle speidere til å bruke taleretten sin. Kretsstyret har
premier til speidere som tar ordet.
2.4 Valg av protokollunderskrivere (2 delegater).
Terje Aglen (13.Trondheim) og Lise Brekken (Charlottenlund) velges.
2.5 Valg av møtereferenter (2 personer).
Kristine Perander (Kretssekretær) og Per Kristian Tevik (Hemne) velges.
2.6 Valg av tellekorps (2 personer).
Håvard Otto (GibGob, Speiderstyret) og Rune Kjærem (Kattem)
3. Regnskap for 2013
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Andreas Øvstebø (kretsstyret) presenterer regnskapet for 2013. Punktene under innskudd
som har store avvik fra tidligere år (Tilskudd fra kommunen og Diverse inntekter) blir
kommentert og forklart. Avvikene stammer fra kommunens endring av søknadsprosedyre
og kretsens samling av regnskapsposter i 2012.
Kommentarer og spørsmål fra salen:






Diverse utgifter inneholder busstransport til lederløft og godstransport til
landsleiren som er grunnen til at posten er så høy.
Det påpekes at enkelte poster er mye høyere enn budsjettert, både på inntekts og
utgiftssiden. Terje Aglen (revisor) kan fortelle at siden det har vært en del
opprydding i regnskapspostene så er mange slått sammen og det er derfor
vanskelig å sammenligne postene med tidligere år.
Innstilling til neste årsmøte: ha årsmøtet litt senere på året slik at kretsens
medlemmer får sett ferdig revidert regnskap i god tid før årsmøtet.
Søknad om støtte til fylke og kommune er ikke blitt gjort. Dette burde gjøres av
kretsen på vegne av gruppene og arrangører av kretsarrangement.

Ingen motforestillinger til regnskapet.
Regnskap 2013 godkjennes.
4. Årsmelding for 2013
Anders Sveen (Kretsleder) og Svein Harald Gunnes (Husrådet) åpner for kommentarer til
årsmeldingen uten å lese den opp. Svein Harald forteller om hvilke utbedringer som er
gjort på Helkanseter.



Håvard Otto (Speiderstyret) kommenterer at det kommer ikke nok frem i
årsmeldingen hvor mange grupper i Sør-Trøndelag som har 40-50+ medlemmer
og hvor bra det er.
Det spørres om hvorfor Rissa står som ny gruppe i 2013 og om medlemstallet fra
2012 er feil. Rissa er i ferd med å starte opp igjen og er i medlemssystemet men er
ikke aktiv ved utgangen av året. Medlemstall fra 2012 skal sjekkes opp og endres
i årsmeldingen som legges ut dersom det er feil.

Årsmeldingen godkjennes.
5. Fremtidsplan for Stykket
Svein Harald (Husrådet) presenterer Stykket og hva kretsen ønsker å gjøre der. Det
trenges betydelige utbedringer på Stykket. Det er kommet inn 2 anbud fra entreprenør på
650 000- 960 000. Kretsstyret ønsker å gjøre disse utbedringene og må låne penger for å
få virkeliggjort dette.
Anders Sveen (Kretsleder) forteller om krav til organisasjoner som søker lån; det må
godkjennes av både kretsens årsmøte og speiderstyret. Takst av Stykket er 450 000kr og
Speiderkontoret 500 000kr er gjort i januar 2014 i forkant av en eventuell lånesøknad.
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Utgiftsplan dersom det lånes 500 000kr blir lagt fram. Kretsstyret ønsker å bruke
eiendommene mer aktivt i fremtiden til kretsarrangement og mer utleie.
Kretsstyret ønsker fullmakt fra årsmøtet til å låne 500 000kr til å gjennomføre renovering
samt å bruke 250 000kr av kretsen midler til dette. Alternativet er å la eiendommen
forfalle eller selge den. Saken vil behandles etter lunsjpause.
Spørsmål og kommentarer fra salen:






Vil det bli mulig med utleie i byggeperioden? Det er usikkert. Det vil prøves å få
gjort utbygging i perioder med lite utleie (sommerferien). Utbedringene forventes
å være ferdig i oktober 2014.
Vil verdien av Stykket øke med utbedringene? Svein Harald (Husrådet) svarer at
det vil det nok ikke.
Er det noe å hente på forsikringen i forhold til skaden på Kårstua fra Ivar i høst?
Husrådet skal se på det.
Håvard Otto (Speiderstyret) forteller om godkjenningen som må gjøres av
speiderstyret. Speiderstyret vil få samme informasjon som banken vil få og vil
gjøre en ekstern vurdering av planen på samme måte.
Det spørres om hvor mye midler har kretsen tilgjengelig? Terje Aglen (revisor)
forteller at frie midler (det som ikke er fond eller eiendommer) er ca 341 000kr
pluss kretsens årsresultat på 78 000kr. Alle disse kan i teorien brukes.

Pause i saken kl 13.19.
7. Ny styremodell
Anders Sveen (Kretsleder) forteller om bakgrunnen til forslaget. Det er fremdeles ikke så
stor pågang for å være i kretsstyret.




Det ønskes å flytte på regiongrensene for å jevne ut medlemstallet slik at man kan
opprettholde dagens regionordning (flytte Charlottenlund til region øst og Kattem
til region sør).
Det er ønskelig med mer kontinuitet i styret. Forslaget fra arbeidsgruppen er at
man starter i styret som vara i 2 år, fortsetter som styremedlem i 2 år og blir
etterpå i valgkomité i ett år.
Det blir 4 regioner, og kretsleder kommer direkte i tillegg, totalt 5 personer i
kretsstyret.

Region sør dekkes av Martin og Bjørn som er i kretsstyret per i dag. Det skal velges nye
representantene i de andre regionene. Det oppfordres til at kretsens medlemmer
diskuterer dette i pausen.
Pause kl 13.29, ønskes start kl 14.15.
Pausen over kl 14.15.
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Fortsettelse sak 5: Fremtidsplan for Stykket
Kommentarer og spørsmål fra salen:
 Ingvar Tøndel (Vikhamar) ønsker årsmøtets støtte til at vi ønsker å beholde
Stykket lenge frem i tid. Vil sende inn et forslag om beholding av Stykket til
votering.
 Stykket burde brukes som samlingsplass for roverne i kretsen. Husrådet og
kretsstyret er positive til etablering av roverloft på Stykket og det jobbes med å
gjenopprette et roverombud.
 Det spørres om inntekter fra utleie vil øke etter renovering, kan vi øke leieprisen?
Svein Harald (Husrådet) mener at det vil det nok ikke.
 Stykket har en verdi for promotering av speiding. Andre utleiehytter i landet har
informasjon om organisasjonen sin på hytten slik at leietakere ser de. Det burde
gjøres på våre hytter også.
 Dersom vi kvitter oss med Stykket er det ingen vei tilbake. Speiderne i kretsen
trenger et sted å samles på. Vi burde legge litt eget arbeid inn i Stykket siden vi
fikk det så billig fra Trondheim kommune i 2004.
Innkommet forslag: Kretsens årsmøte ønsker at Stykket skal beholdes og renoveres slik
at det kan brukes til speiderarrangement videre.
Det stemmes over dette forslaget med en gang siden det påvirker saken videre.
For: 65
Mot: 0
Blank: 2
Forslaget vedtas.
Kommentarer angående kretsstyrets forslag:





Er det farlig å operere med eksakte beløp i kretsstyrets forslag, hva om det
oppdages større skader? Kretsstyret og Husrådet mener at beløpene har så pass
slingringsmonn at det skal gå bra med de beløpene som er i forslaget fra
kretsstyret. Det vil bli sendt ut søknader til fond og liknende som vil komme i
tillegg til summene i forslaget.
Tor Erik Leistad (Vikhamar) oppfordrer grupper som har mulighet til å støtte
Stykket økonomisk. 5000kr fra hver gruppe blir fort 100 000kr til i støtte til
Stykket. Sender inn et forslag til votering.
Det oppfordres til økt bruk av eiendommen også på vinterstid.

Forslag fra kretsstyret: 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.
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For: 65
Mot: 0
Blank: 2
Forslaget vedtas.
Tilleggsforslag 1: Gruppene oppfordres til å støtte Stykkets renovering hvis mulig.
For: 67
Mot: 0
Blank: 0
Forslaget vedtas.
Tilleggsforslag 2: Kretsstyret skal utarbeide ”prospekt/prosjektplan” og med bakgrunn i
denne søke finansiering fra mulige instanser. Det skal forsøkes å skaffe en høy grad av
finansiering.
For: 66
Mot: 0
Blank: 1
Forslaget vedtas.
Fortsettelse med sak 7: Ny styremodell.
Spørsmål og kommentarer fra salen om styrets forslag til ny modell:






Vil varaperioden også gjelde for de som har vært i styret tidligere? Ja, det vil den.
I tillegg vil noen måtte gå rett inn i kretsstyret nå uten å ha en varaperiode.
Årsmøtet er skeptisk til å binde seg i 5 år. Med dette forslaget åpnes det ikke for å
sitte lengre enn 2 år i styret hvis man ønsker siden man skal over i valgkomiteen
etterpå. Det er også vanskelig for speidere i studentalder å binde seg i 5 år.
Vil en arbeidsavklaring der medlemmer i kretsstyret kan velge å arbeide med for
eksempel småspeidere eller rovere føre til bedre oppslutning? Da vet man når man
velges hva man kommer til å jobbe med.
Kretsmedlemmene ønsker mer kunnskap om hvordan kretsstyret jobber. Tidligere
var forbundet på besøk og fortalte om hvordan kretsstyret jobber.
Dagens valgkomité mener at valgkomiteen bør bestå at personer som har nettopp
vært i kretsstyret for det gjør det lettere å jobbe. Regionene bør ta ansvar selv for
å fremstille representanter. Det burde være en kandidat fra hver region i
valgkomiteen.

Forslaget fra kretsstyret endres til følgende: Kretsen beholder regioninndelingen, men
jevner ut regionstørrelsen ved å flytte Kattem speidergruppe til region sør og
Charlottenlund speidergruppe til region øst. Kretsstyret består av kretsleder og minst fire
styremedlemmer. Ansvaret for å finne kandidat til kretsledervervet går på omgang
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mellom regionene; i rekkefølgen Sør, Trondheim, Kyst og Øst. De fire regionene har
ansvar for å stille med en representant til kretsstyret, en vararepresentant og en til
valgkomiteen.
For: 62
Mot: 0
Blank: 5
Forslaget vedtas.

6. Budsjett for 2014
Andreas Øvstebø (kretsstyret) går gjennom budsjettforslaget.
Spørsmål og kommentarer fra salen:





Hvorfor er lønnsposten for kretssekretær så mye høyere enn budsjettert. Mulig det
er fordi det var 2 ansatte i mai måned, og på grunn av sammenslåing av poster slik
at arbeidsgiveravgift nå er tatt med.
Hvorfor er roverposten høyere i 2014? Kretsstyret ønsker å støtte roverarbeidet.
Kretsleder oppfordrer roverne til å bruke de budsjetterte midlene skikkelig!
Hva brukes midlene som er avsatt til ledertrenere til? Og hvorfor er det nå
plutselig avsatt 0kr til region K?
Det blir feil å føre 800 000kr i utgifter samt beholde 250 000kr i midler samt og
ikke føre renteutgifter for prosjekt Stykket. Siden vi låner penger vil utgiftene
fordele seg over tid, ikke alle i 2014.

Budsjettet kan ikke godkjennes på grunn at det er ført feil angående renovering av
Stykket. Det er kommet et forslag fra salen om å endre et par andre poster
(medlemskontigent, NM, speiderting). Det vil bli gjort nødvendige endringer på postene
som omhandler renovering av Stykket. Nytt forslag til budsjett vil bli sendt ut og stemt
over på ekstraordinært årsmøte eller ved epostvotering.
8. Valg
Anders Sveen (Kretsleder) presenterer valgkomiteens arbeid. Det mangler kandidater for
å fylle vervene i henhold til den nye styremodellen fra sak 7. Kretsstyrevervene venter vi
med til ekstraordinært årsmøte.
Det skal velges kandidater til Speidertinget, speiderforum og roverforum.
Valg av kandidater til speiderforum:
Det skal velges 2 representanter pluss 2 vara. Det er 5 kandidater til speiderforum: 1 gutt
og 4 jenter. Da kretsen ønsker å følge forbundets forslag om en representant av hvert
kjønn velges Trym Bolland Laanke ved akklamasjon.
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Det blir skriftlig valg mellom jentekandidatene for 1 kandidat og to vara. Alle speidere
(13-16 år) som er tilstede kan stemme.
Arnt Øvreness tar midlertidig over tellekorpsjobben til Håvard Otto. 23 stemmer er
kommet inn, 1 stemme avvises på grunn av feil på stemmesedlen.
Valgt som kandidater til Speiderforum 2014:
Sara Eline Ingebriksen, Klæbu
Trym Bolland Laanke, 10 Trondheim
1 vara: Charlotte Jørgensen, Kattem
2 vara: Tonje Erlandsen, 10 Trondheim.
Valg av kandidater til roverforum:
Det skal velges 2 representanter pluss 2 vara. Kandidater: 6 gutter og 1 jente. Siri Ålberg
velges ved akklamasjon.
Skriftlig valg mellom de 5 guttene for 1 representant og 2 vara. Alle rovere i alder 16-25
kan stemme.
2 og 2 kandidater fikk like mange stemmer. Det stemmes på nytt mellom: Sondre og
Jardar som representant og Marius og Lasse som 2.vara.
Valgt som representanter til roverforum 2014:
Siri Ålberg, Klæbu
Jardar Grilstad, Melhus
1 vara: Sondre Høiseth, Vikhamar
2 vara: Marius Nakstad, Vikhamar
Valg av medlem fra region Trondheim til valgkomiteen.
Daniel Kvitland (10.Trondheim) velges ved akklamasjon til valgkomiteen for region
Trondheim i tillegg til de 3 som er der i dag.
Ekstraordinært årsmøte foreslås 9 mars.
Valg av representanter til Speidertinget:
Det skal velges 3 representanter pluss vara, kretsleder kommer i tillegg til disse. 5
kandidater stiller. Det skrives opp til 3 navn på stemmeseddelen.
Velges til speidertingsrepresentanter: Amund Gjendem og Elisabet Sveen.
Det stemmes på nytt over Priska, Lily Katrine og Martin for representant nr 3 og vara
siden de fikk likt antall stemmer.
Valgt som representanter til Speidetinget 2014:
Amund Gjendem (Vikhamar)
Elisabet Sveen (Stjørdal)
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Priska Hiller (GibGob)
1 vara: Martin A Johansen (Klæbu)
2 vara: Lily Katrine Schnitler (Klæbu)
9. Tildeling av hedersbevisninger
5 bronseknapper tildeles for fullført grunntrening:
 Frode Sollie og Siv Hilde Sollie fra Vanvikan er ikke her, knappene sendes til
dem.
 Tore Havsø Sæstad og Kristine Perander fra GibGob.
 Toril Stamnes fra Hemne.
Svein Harald Gunnes fra Kattem tildeles æreskjelen fra Kattem speidergruppe for lang og
tro tjeneste i Kattem speidergruppe.
10. Åpen post
GibGob informerer om Vinterfemkamp for rovere på Duddelibu 1-2 mars.
Håvard Otto presenterer forslag til ny speiderlov.
Anders Sveen (kretsleder) informerer om NM i speiding 13-15 juni i Malvik. Komiteen
trenger ledere og rovere til mange oppgaver på NM.

11. Avslutning
Flagginnrulling av Vegard Gauslaa Baug og Ingrid Belsvik (Hemne).
Årsmøtet hevet kl 17.11.

______________________________
Svein Harald Gunnes
Møteleder

______________________________
Kristine Perander
Referent

______________________________
Per Kristian Tevik
Referent

______________________________
Terje Aglen
Protokollunderskriver

______________________________
Lise Brekken
Protokollunderskriver
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