Referat fra Årsmøte i Sør-Trøndelag Speiderkrets
1.mars 2015 på Ranheim skole
Dette referatet skrevet av Nils Andreas Thommesen.
Sak 2. Konstituering
2.1 50 delegater. 12 observatører. Årsmøtet godkjente delegatene ved akklamasjon
2.2 Årsmøtet godtok innkallingen. To anmerkninger til sakslista: Region K og Roverombudet skal inn.
2.3 Møteleder Säde Rotås ble valgt
2.4 Guttorm Sindre og Hilde Gauslaa valgt til underskrivere av protokoll, ved akklamasjon
2.5 Marthe Møsth Johansen og Nils Andreas Thommesen valgt til referentar, ved akklamasjon
2.6 Tellekorps: Svein Gunnes og Arild Singstad ble valgt akklamasjon
Sak 3. Regnskap
Gjennomgang ved Lise Brekken. Et par punkter ble tatt opp spesielt: lavere kontingentinntekter enn
budsjettert. Relativt store utgifter til Stykket – som godkjent i fjor.
Spørsmål ang. renteutgifter på Stykket - om de matcher leieinntektene: ja, det gjør de.
Årsmøtet godkjente regnskapet ved akklamasjon.
Revisor Terje Aglem fortalte kort om revisjonen av regnskapet.
Sak 4. Årsmelding fra styret
Vedlagt innkallingen. Opplest av kretsleder, Ingrid Hårstad.
Korreksjon på revisornavn: Bjørg Burkeland, ikke Birkeland.
Tillegg/Korreksjon på verv i NSF: Svein Harald Gunnes har vært i valgkomite for speidertinget
Det skal stå «oppnevnte ledertrenere».
Ang. husrådet: den seksjonen flyttes under Kretsstyret.
Roverombudets oppsummering ble gjennomgått kort av Jardar Grilstad.
Husrådet v/ Svein Harald Gunnes gjennomgikk deres aktiviteter i 2014. En liten korrigering på den
røde teksten i det utsendte trengs: den viser tallene fra 2013.
Tillegg til sakspapirene: det blir en husleieøkning i kretskontoret i Neufeldtsgate.
Kommentar fra Svein Harald Gunnes: det må protokollføres de endringene om antall uteleie som han
nevnte i sin gjennomgang. Kretssekretær ble bedt om å komme med korrekte utleieantall.
Sak 5. Budsjett
Lise Brekken gjennomgikk budsjettforslaget som vedlagt sakspapirene.
14.900 er budsjettert som 2015s resultat. 14.700 er det som skal betales i avdrag på lånene, dvs. 200
i resultat etter fratrekk av avdrag.

Spørsmål og kommentarer fra salen, Svein Gunnes:
1) Vi kan øke krestandelen av kontingenten
2) Bekreftet utgifter til kjøkkenet på Stykket
3) Økningen i Neufeldtsgate er på 47%
Sak 6. Forslag fra styret om å sette av 14.000 til ledertrenerkurs. Trenger 2/3s flertall for å godta det.
Spørsmål om historikk på kostnader fra Lilly Katrine. Svar fra Priska, med tilleggsinfo om at NSF har
mulighet for å få ettergitt kostnader til ledertrenere. Anders Sveen uttalte sterk støtte til å få nye
ledertrenere.
Enstemmig vedtatt.
PAUSE (12:55 – 13:35) med bilder fra Rovernes Explorerbelt-ekspedisjon i Romania i 2014.
Sak 7: Valg
Ingen kandidater lå ved sakspapirene, men møtet ble presentert en oversikt på prosjektør.
Mangler en vara fra Trondheim.
Tillegg til kandidater fra Sør: Lasse
Fra Kyst: vara Kristian
Til valg til kretsstyret:
1.
2.
3.
4.
5.

Ingrid Hårstad, styrekandidat, fra region Kyst, til valg som leder (velges for ett år av gangen)
Lise Brekken, ikke på valg, fra region Øst
Lasse M Løvgren , ny, fra region Kyst
Kristian Kaald, ny, fra region Sør
Camilla Flønes, ny, fra region Trondheim

Årsmøtet valgte disse ved akklamasjon.
VARA:
1.
2.
3.
4.

Lilly Katrin, region sør
Lars Brissack, region øst
Blir oppnevnt av region Trondheim
Blir oppnevnt av region Kyst

Valgkomité, avtroppende styremedlemmer:
1.
2.
3.
4.

Säde Rotås
Bjørn Engan Haugan
Kai Rune Bakke
Region Kyst stiller med én

Ikke gjenvalg i styret:
1. Martin Alterskjær, tar ikke gjenvalg, region …. Skal i militærtjeneste.
2. Bjørn Engan Haugan, region sør, tar ikke gjenvalg
3. Kai Rune Bakke
TILLEGGSKOMMENTARER:

•
•

Styret blir bedt om å lage styreretningslinjer av Svein Gunnes
Säde mener vi burde ha nedskrevet alle valg og verv i en bok.

REVISORVALG:
Terje Aglem tar gjenvalg. Bjørg Burkeland blir også spurt på nytt.
SAK 8:
Informasjon fra Roverombudet ved Jardar Grilstad: Vårtur, MEGA, julebord. Ønsker flere
medlemmer. Og info om rover 5-kamp som er neste helg. Nasjonalt Roverstevne i april. Josten på
langs i pinsa. Dugnad på Svalbard i sommer. Roverbule på loftet på Stykket.
Priska Hiller informerte om vinterfemkamp på Duddelibu, til tross for lite snø. Trenger flere
påmeldte, kun 5 til nå.
Informasjon fra Trønderspeidere i Friluft v/ Bjørn Olav Brekken. Litt dyrere enn i fjor, pga underskudd
i fjor. Halvor Lindi tar imot leirbålinnslag. Ledersamling på lørdagen. Kommentar ang. prisøkning: KMspeiderne som arrangører har bestemt det, bl.a. pga utgifter til toaletter. Informasjon om TSF:
invitasjon og mer info kommer på kretsens nettsider. Også et ønske om faktura for innbetaling i
stedet for kun mail om priser.
Informasjon om kretsleir ved Torberg Schnitler. Patruljesystemet blir veldig viktig. «Skatten på
sjørøverøya» er tema, av Robert Louis Stevenson. Sjøliv, klatring, svømming, haik – kun lov å ha med
seg det de får med seg i jakka for vandrere, for stifinnere lov å ha med liten sekk. Hvaljakt ala Baden
Powel = svartsekk bak kano. Kanoslalåm, fiskekonkurranse, leirbål hver dag. Leirtrofé. Jakt på skatt.
Se utsendt invitasjon. Også tiltenkt rovere kan være med. Mulighet for å ta merker. Ledere:
kursmuligheter. Lederkro. Quiz, foredrag. Speidersangboka fra perm til perm? Ledermerke? Flokk:
har ikke noen som tar arrangøransvar der, men ønsket er at de skal være med fra tirsdagen.
Facebook-gruppe med mer info.
Første kretsleir for S-T-krets på 12 år. Spm fra Ingvar Tøndel om andre kretser skal være
med/inviteres. Kommentar (Anders Sveen, Svein Gunnes) om evt. begrensninger i område og
leirplanen – om kretskomiteen vet om de klarer det, la kretsstyret og komitéen bestemme.
Litt debatt om hvem leiren skal være for: det må bestemmes fra starten av, mente Säde. Komiteen
sier det er åpning for grupper å invitere andre, men det gås ikke ut med åpen invitasjon.
Regionale spørsmål kan også diskuteres på TSFs ledersamling, sier Lilly Katrine.
Sak 9: Tildeling av hederstegn og utmerkelser
Kretsens mediamerke ble utdelt til
•
•
•
•

Svein Gunnes og Daniel Kvitland – artikkel om Stykket i Adresseavisa.
Martin Alterskjær og Lasse Løvgren om artikkel i Klæbuposten om Explorerbelt i Romania
Flere speidere i Tr.8 om artikkel i Adresseavisa
Flere kan få (kriterier er oppfyllt)

Oppfylt lederutdanning, bronseknapp:
•

Marius Døllner og … fra Tr 10.

Trekløver-Gilwell-patruljen ved Priska Hiller tok opp Gudrun Sigfusdottir

Ledere i ti år, sølvknapp utdelt til:
•
•

Tor Erik Leistad fra Vikhammer
Bente Seljestokken fra Charlottenlund

Æreskniv:
Tildeles Fritz Flønes, Tr 8, for lang tjeneste i husrådet
Æreskniv på gruppenivå:
Tildeles Tor Erik Leistad, Vikhammer speidergruppe. Har vært med i 26 år, leder i mange år.
Speidersjefens topputmerkelse går til:
•

Jardar Grilstad for roverarbeidet

Kretsmerke med gullkant og diplom , nytt av året, deles ut for enestående innsats i kretsen:
•
•
•
•
•

Säde Rotås
Ove Skarpnes
Esten Moum
Bjarne Aasum
Svein Gunnes

Sak 10: Åpen post
Info om kurs v/ Priska Hiller. Peff 2-kurs blir 6.-8. november 2015. På Stykket evt. på kysten.
Knutepunkt-kurs: 25-26. september, blir trinn 3, evt. mer hvis det er rom.
17-19. april, veileiderkurs i friluftsliv i regi av forbundet sentralt.
Fjelllederkurs finnes. Turlederkurs kano og Fossekallen er også muligheter for lederkurs.
Ang. på- og av-melding: avmelding rett før kurset er vanskelig, kan gi kostnader: ønsker å melde på i
tide, og avmeldinger må komme så fort man vet man ikke kan.

Ingrid informerer om fellesforbundet for Natur og miljø: de ønsker å ha en presentasjon av speidere
på et møte i mars, roverne er utfordret om å stille.
Informasjon fra Bjørn Olav Brekken: 17.mai – oppfordring om at alle som kan stiller i flaggborgen i
borgertoget i år. Marius Døllner og Bjørn Olav tar ansvar for øving og påmelding.
Info fra Priska om NSF om grunnregler. Hun sitter i komite for det, 8 medlemmer. Revidere løftet, og
forskrifter for å bli mer inkluderende. Ønsker tilbakemeldinger på et første utkast som kommer før
nå. Andre utkast til høsten. Ferdig til mars 2016. Se mer på speiding.no. Evt. direkte innspill til Priska
Hiller.

