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

Referat fra ekstraordinært årsmøte
i Sør-Trøndelag krets
23.03.2014 i Klæbu Kulturhus, Klæbu.
1. Åpning
Åpning kl 12.00 med flaggutrulling av Torberg Schnitler.
Kretsleder Anders Sveen har meldt frafall pga sykdom. Hilde Hongset Gauslaa
ønsker velkommen på vegne av kretsstyret.
2. Konstituering
2.1 Godkjenning av representanter.
Vi har 31 delegater og 2 observatører. Godkjent ved akklamasjon.
2.2 Godkjenning av innkalling, forretningsorden og saksliste.
Det er en endring i sakslisten som ble sendt ved innkallingen; nytt punkt 3 blir
Status rehabilitering Stykket. Budsjett blir ny sak 4 og valg blir ny sak 5. Det
planlegges også kaffepause etter sak 4. Ingen kommentarer på dette. Godkjent ved
akklamasjon.
2.3 Valg av møteleder.
Kretsstyrets foreslår Erling Husby som møteleder. Godkjent ved akklamasjon.
2.4 Valg av protokollunderskrivere (2 delegater).
Samuel Causse (Trondheim 8) og Ingrid K. Wesche (Klæbu) godkjennes ved
akklamasjon.
2.5 Valg av møtereferenter (2 personer).
Kretsstyret foreslår Kristine Perander (Kretssekretær). Forslag fra salen på
Andreas Øvstebø (kretsstyret) som medreferent. Godkjent ved akklamasjon.
2.6 Valg av tellekorps (2 personer).
Anne Sofie Hårstad (Åfjord) og Ingvild Gaulaa Baug (Hemne) godkjennes ved
akklamasjon.
3. Status for rehabilitering av Stykket
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Kretssekretær legger fram saken på vegne av kretsstyret. Arbeidet er kommet i gang
denne uken. Søknader om støtte til prosjektet er sendt til kommune, fylke, bedrifter og
andre støtteordninger. Banken krever at årsmøtet godkjenner at Stykket og kretskontoret
stilles som sikkerhet for lånet. I tillegg ønsker kretsstyret å gi avtroppende kretsleder
signaturrett på lånepapirene for å gjøre ting enklere når vi nå skal velge ny kretsleder.
Forslag fra kretsstyret: Årsmøtet godkjenner at styret pantsetter eiendommen Stykket
gård og kretskontoret i Neufelds gate 3 i forbindelse med låneopptak til rehabilitering av
Stykket. Pantsettingen opphører når lånet er innfridd.
For: 31
Mot: 0
Blank: 0
Forslaget vedtas.
Forslag fra kretsstyret: Årsmøtet godkjenner at avtroppende kretsleder Anders Sveen
får signaturrett på lånepapirene for rehabilitering av Stykket.
For: 31
Mot: 0
Blank: 0
Forslaget vedtas.
4. Budsjett for 2014
Andreas Øvstebø (kretsstyret) presenterer budsjettforslaget. Kommentarer fra salen:
- Inneholder posten ’Drift og vedlikehold Stykket’ kostnadene for behandling av
lån? Nei, utgiftene for behandling av lån ligger under egne poster. ’Drift og
vedlikehold’ er ment å dekke andre vedlikeholdsutgifter i løpet av 2014.
- Er gaver fra andre speidergrupper til Stykket regnet med i budsjettet? Nei, ikke
som et eget punkt. Det vil komme i tillegg fordi det er vanskelig å beregne hvor
mye dette kan bli på.
- Det kommer ikke godt frem i budsjettet hva som blir brukt av egenkapital. Dette
er fordi kretsstyret enda ikke vet hvor mye vi kommer til å bruke og hvor mye vi
få dekket av stønader utenfra.
Forslag fra kretsstyret: Budsjettet godkjennes. Kretsstyret henstilles til å spesifisere hva
som inngår i postene for lånekostnader.
For: 31
Mot: 0
Blank: 0
Budsjett for 2014 godkjennes.
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Siden vi er så effektive flyttes kaffepausen til slutten av årsmøtet.
5. Valg
Valgkomiteen ved Ingrid Gauslaa Hårstad presenterer valgkomiteens innstilling til valget.
Kandidater til kretsstyret:
Region Øst: Lise Brekken (Charlottenlund) velges for 2 år.
Region Kyst: Sondre Høiseth (Vanvikan) velges for 2 år.
Kretsstyremedlemmer som fortsetter:
Region Trondheim: Kai Rune Bakke (Trondheim 8) ble valgt i november 2013 for 2 år.
Region Øst: Andreas Øvstebø (Charlottenlund), ble valgt i 2013 for 2 år, går ut av styret
til sommeren på grunn av flytting.
Region Sør: Bjørn E Haugan (Kattem), valgt i 2013 for 2 år
og Martin A Johansen (Klæbu), valgt i 2013 for 2 år.
På grunn av innarbeiding av ny styremodell vil kretsstyret bestå av flere enn 4 personer i
en overgangsperiode.
Kandidater til vara for styret:
Region Øst: Lars Brissach (Vikhamar), velges for 1 år.
Region Trondheim: Ketil Nerdal (11 Trondheim) velges for 1 år.
Region Sør: Jardar Grilstad (Melhus), velges for 1 år.
Region Kyst: Hilde Hongset Gauslaa (Hemne), velges for 1 år.
Kandidat til kretsleder: Ingrid Gauslaa Hårstad (Åfjord), velges for 1 år.
Kandidater til valgkomite:
Region Øst: Bente Seljestokken (Charlottenlund), velges for 1 år.
Region Trondheim: Daniel Kvitland (10 Trondheim), velges for 1 år.
Region Sør: Arne Skarsem (Melhus), velges for 2 år.
Region Kyst: Torill Stamnes (Hemne), velges for 2 år.
Ingen andre kandidater melder seg. Ingen kommentarer til kandidatene.
Alle kandidatene presentert godkjennes ved akklamasjon.

7. Eventuelt
En innkommet sak: Ny kretssekretær.
Dagens kretssekretær Kristine Perander må flytte til Tromsø til sommeren for å jobbe
med masteroppgave. Det vil fra i mai være ledig stilling som kretssekretær for kretsen, en
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betalt stilling på 20%. Informasjon vil komme på kretsens nettside. Søknad sendes til
kretsens epost sortrondelag@scout.no, søknadsfrist vil bli i slutten av påsken.
Påtroppende kretsleder Ingrid Gauslaa Hårstad (Åfjord) sender oppfordring til det nye
styret om å velge seg en visekretsleder. Styret har fullmakt til å konstituere seg selv slik
at årsmøte trenger ikke velge denne.

8. Avslutning
Flagginnrulling av Torberg Schnitler, Klæbu.
Årsmøtet hevet kl .12.41.
Det serveres nå kaffe og kaker.

______________________________
Erling Husby
Møteleder

______________________________
Kristine Perander
Referent

______________________________
Andreas Øvstebø
Referent

______________________________
Samuel Causse
Protokollunderskriver

______________________________
Ingrid K. Wesche
Protokollunderskriver

Sør-Trøndelag krets av NSF

Ekstraordinært årsmøte 23.03.2014
Side 4 av 4

