Referat fra Kretsting
09.11.2013
Sør-Trøndelag krets
Frikirken Trondheim
1. Åpning
Flaggrulling av Sebastian Skjetne (Trondheim FSK). Velkomsthilsen av Anders Sveen
(Stjørdal).
2. Konstituering
2.1 Godkjenning av representanter.
56 delegater og 4 observatører
2. Strinda er nedlagt og burde ikke stå på delegatlisten.
Alle har stemmerett enstemmig godkjent.
2.2 Godkjenning av innkalling, forretningsorden og saksliste.
Innkalling, forretningsorden og sakliste ble enstemmige godkjent ved
akklamasjon.
2.3 Valg av møteleder.
Svein Harald Gunnes (Kattem) ble valgt ved akklamasjon
2.4 Valg av protokollunderskrivere (2 delegater).
Per Kristin Tevik (Hemne), Guttorm Sindre (Trondheim 8). Godkjent ved
akklamasjon.
2.5 Valg av møtereferenter (2 personer).
Astri Røset Finnes (Trondheim FSK) og Elisabeth Sveen (Stjørdal). Godkjent
ved akklamasjon.
2.6 Valg av tellekorps (2 personer).
Arnt Øvernes (Nord-Trøndelag) og Amund Gjendem (Vikhamar). Godkjent ved
akklamasjon.
3. Terminliste 2014
Kretsstyrets forslag til terminliste ble lagt fram av fungerende kretsleder Anders Sveen.
Rovere oppfordres til å ta lederkursene trinn 1, 2 og 3.
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Det vil trenges ledere til TSF (gjerne rovere). Flere vil få spørsmål om å hjelpe til på NM
i juni.
Dugnad på kretshyttene blir den 21.juni.
Lederløft vil bli i Bergen siste helg i august.
Roverstevnet 2014 planlegges på Eidsvoll pga Grunnlovsjubileumet.
Ingen arrangør til Mega så langt.
Småspeidermanøver 2014 på Helkanseter blir 21. september.
I 2014 er det Speider og roverforum, viktig angående fornying av speiderloven .
Delegater til disse velges på årsmøtet i januar, som for øvrig avholdes på Hemne
Samfunnshus.
Det skrives på kretsting i oktober og gruppeledersamling i september.
Med disse endringene ble terminlisten godkjent.
4. Endring av dagens ordning for kretsstyremedlemmer
Kretsstyret legger fram et forslag til kretsstyreorganisering der alle grupper stiller med 1
representant. NT krets gjør det slik i dag.
Forslaget er ugyldig i følge NSFs vedtekter som sier at kretsstyret skal ha maks 8
medlemmer og ble derfor ikke godkjent. Kretsstyret ber om andre forslag fra salen.
Valgkomiteen legger fram sine forslag før saken diskuteres.
Kommentarer fra salen:
 Hoppe til valg, mingling og diskutere saken senere
 Velge 8 medlemmer og 8 vara
 Styret må diskutere og komme frem til en god løsning
 Hva er oppgaven til kretsstyret?
 Hva er ordlyden på det som praktiseres nå?
 Ny ordlyd, rullere på ansvaret
Pause i kretstinget for mingling og diskusjon av saken (20 min).
Ingen konkrete forslag kommet inn ved kretstingets start etter pausen.
Kretsstyret ønsker å sette ned en arbeidsgruppe på minst 5 personer. Skriftlige forslag om
endringer i kretsstyret blir innstillinger til videre diskusjon i denne arbeidsgruppen.
Arbeidsgruppen blir:
Erling Husby (Vikhamar) fra region Øst.
Jardar Grilstad (Melhus) fra region Sør.
Svein Harald Gunnes (Kattem) og Halvor Lindø (10.Trondheim) fra region Trondheim.
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Frode Solli (Vanvikan) fra region Nord.
5. Valg
Valgkomiteen presenterer kandidatene til kretsleder og kretsstyremedlem:
Valgkomiteen foreslår Kai Rune Bakke (Trondheim 8) som kretsstyremedlem frem til
årsmøtet i januar.
Avstemming:
Kretsleder: Anders Sveen (Stjørdal). Valgt ved akklamasjon.
Styremedlem: Kai Rune Bakke (Trondheim 8). Valgt ved akklamasjon.
Anders Sveen savner engasjement fra kretsens rovere, de må engasjere seg i kretsstyret!
Kretsstyret ønsker tilbakemelding på personer som ønsker å sitte i kretsstyret.
6. Innkommende saker
Ingen innkommende saker

7. Orienteringssaker
7.1 St. Georgsdag 2014
Løvepatruljen foreslår et felles arrangement i Trondheim. Løvepatruljen kan ta på
seg å arrangere i tillegg til løftefornyelse i Ilen kirke, men ønsker flere som kan
hjelpe til å arrangere en konkurranse. Stor interesse på et felles arrangement. Dato
ønskes for å komme med innspill. Kretsstyret kontakter løvepatruljen.
7.2 Roverjulebord
Årets roverjulebord er på speiderhytta i Klæbu 6.-7 desember. Åpent for
roveraspiranter og rovere fra alle grupper i kretsen. Ønsker mange deltakere for å
snakke mer om felles roverarrangement i kretsen.
7.3 Valg på speidertinget
Svein Harald Gunnes (Kattem) forteller om valgene på neste Speiderting. Det skal
velges speidersjef, visespeidersjef og representantskap.
Sør-Trøndelag krets har tidligere hatt flere medlemmer i speiderstyret. Forslag
sendes til Svein (Kattem) eller til NSF.
7.4 Kretsleir 2015
Det er interesse for kretsleir i 2015 blant gruppeledere. Forslag ønskes til sted.
Interesserte arrangører kan gjerne melde seg. Drodlepatruljen ønsker forslag om
type leir. Kretstinget ønsker at speiderne kommer med ønsker og forslag.
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Torberg Schnitler (Klæbu) er kontaktperson for de som er interessert til å hjelpe
til. Siste kretsleir var i 2007 i Nord-Trøndelag. Før dette var det i Sør-Trøndelag i
2003.
8. Tildeling av hedersbevisninger
Bronseknappen for fullført ledertrening ble utdelt til:
- Kai Rune Bakken (Trondheim 8)
- Guttorm Sindre (Trondheim 8)
- Lene Belsvik (Hemne)
- Torhild Stamnes (Hemne, ikke til stede)
- Hilde Hongset Gauslaa (Hemne)
Gruppene melder inn til KS hvis de har personer som har gjort seg fortjent til
bronseknappen
Æreskniv:
- Aslak Ekseth (Kattem)
- Geir Tore Storsand (Kattem)
9. Eventuelt
Anders Sveen orienterer om Peffkurs 1 (Helkanseter) der det fortsatt er mulighet til å
melde på. Arrangeres 22-24 november. Vi trenger en del rovere til stabsoppgaver, men
det er også mulig å bli med for ledertreningen sin del. Ta kontakt med Andreas Øvstebø
eller Anders Sveen i kretsstyret.
Gruppene kan søke frifond om støtte til å dekke deltakeravgiften for sine speidere. Man
kan også søke kretsens fond (neste søknadsfrist 1.april 2014).
Anders Sveen informerer om Mediamerket. Retningslinjer ligger under dokumenter på
nettsiden til kretsen. Det er ment som honnør til de som gjør speidingen kjent.
Anders Sveen forteller om forslag til ny speiderlov.
Forslag til nye paragraf 1 (det skal velges en av disse):
- En speider er åpen for gud.
- En speider søker sin tro og respekterer andres.
- En speider arbeider for fred og respekterer andres tro.
Det er totalt 7 paragrafer. Forslagene skal bearbeides frem til 2015, som for øvrig er 50 år
siden sist.
Første frist er i morgen (10.11.2013) for å sende inn sine viktige synspunkter som skal
komme inn til høring.
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10. Avslutning
Sebastian Skjetne (Trondheim FSK) ruller inn flagget.
Kretstinget ble avsluttet med speiderbønnen

______________________________
Svein Harald Gunnes
Møteleder

______________________________
Elisabeth Sveen
Referent

______________________________
Astri Røset Finnes
Referent

______________________________
Per Kristin Tevik
Protokollunderskriver

______________________________
Guttorm Sindre
Protokollunderskriver
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