Referat fra årsmøte
27.01.13
Sør-Trøndelag krets
Gimse Ungdomsskole
1. Åpning
Åpning med flaggutrulling ved Asbjørn Stav (Melhus) og velkomst fra kretsleder
Erling Husby.
Kretsen med størst og jevnest medlemsvekt i hele NSF, med 31 nye medlemmer i
fjor.
Gjennomgang av kretsrop til landsleir ved visekretsleder Priska H. Hiller.
Du, æ, vi – det kan du si
kæm e vi – ka gjør vi
bål – telt
fjell og fjord og tur
snø og skog og myr
vi e et lag
speidera fra Trøndelag!
2. Konstituering
2.1. Godkjenning av representanter
Tingrepresentantene ble enstemmig godkjent.
Det var 48 stemmeberettigede og 7 observatører til stede.
2.2. Godkjenning av innkalling, forretningsorden og saksliste
Innkalling, forretningsorden og saksliste ble enstemmig godkjent.
2.3. Valg av møteleder
Ingvar Tøndel (Vikhamar) valgt ved akklamasjon
2.4. Valg av protokollunderskrivere
Bjørn Olav Brekken (Charlottenlund) og Marius Ø. Døllner (10.Trondheim) valgt
ved akklamasjon
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2.5. Valg av referenter
Håvard Hvoslef Kvalnes (Kretssekretær) og Marius Blokkum Nakstad
(Vikhamar) valgt ved akklamasjon
2.6. Valg av tellekorps
Svein Harald Gunnes (Kattem) og Tallak Ravn (10.Trondheim) valgt ved
akklamasjon
3. Regnskap 2012
Frode Sollie fra kretsstyret gikk gjennom regnskapet for 2012.
Nedskriving av eiendommer skal behandles av kretsstyret for å avgjøre hvordan
det skal gjøres i regnskapet.
Kretsen skal samle pengene sine i én bank, Sparebank 1, grunnet bedre
rentebetingelser og bedre kontroll over hvilke penger som tilhører kretsens fond,
og hvilke penger som kan brukes til utbetaling av lønn og lignende.

Revisjon:
Bjørg Burkeland (11.Trondheim MS) og Säde Rotås (Stjørdal) har vært revisorer
for 2012.
Revisorene mener at overskuddet er avgitt i henhold til lover og forskrifter, og at
det er i overenstemmelse med kretsens økonomi den 31.12.2012.
4. Årsmelding 2012
Årsmeldingen for 2012 ble presentert av kretsleder Erling Husby.
Godt økning av medlemstall, 681 betalende medlemmer i 2012.
21 registrerte grupper, 1 ny gruppe – Hemne Speidergruppe. 3 nedlagte grupper.
4.3 Husrådets virksomhet 2012
Årsmeldingen for Husrådet ble lagt fram av Svein Harald Gunnes.
Årsmeldingen ble enstemmig godkjent.

5. Forslag til endring i kretsens retningslinjer
Kretsen velger å behandle sak 5.2. først, da dersom denne ikke blir vedtatt,
trenger ikke årsmøtet å behandle sak 5.1.
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5.2. Endring i retningslinjer for Husrådet
Forslaget ble presentert av kretsleder Erling Husby på vegne av
kretsstyret.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.
5.1. Endring i retningslinjer for Husrådet
Forslaget ble presentert av kretsleder Erling Husby på vegne av
kretsstyret.
Innspill: Husrådet ønsker at den personen med størst innsikt i kretsens
økonomi og drift skal være representert i Husrådet. Derfor ønsker
Husrådet fortrinnsvis at kretsleder skal være representert, ettersom
kretsleder som regel har innsikt i dette.
Kretsstyremedlem Frode Sollie orienterte om at kretsstyret fordeler de
fleste oppgavene, deriblant økonomi, blant kretsstyremedlemmene. Det å
være kretsleder i seg selv er et stort nok ansvar, og kretslederen trenger
derfor ikke å være bundet til spesielle oppgaver utover dette.
Saken ble tatt opp til avstemming.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

6. Valg
Valgkomiteens leder, Bente Seljestokken (Charlottenlund), la frem deres arbeid
for å finne representanter til kretsstyret. De ønsket at alle regioner stiller med en
representant i kretsstyret, to fra region sentrum.
Kretsstyret og kretsleder
Kretsstyret bør bestå av fem medlemmer i tillegg til kretsleder.
Det skal velges fem medlemmer til nytt kretsstyre samt ny kretsleder.
Følgende personer stiller til valg:
Anders Sveen
Andreas H. Øvstebø
Bjørn E. Haugan
Martin A. Johansen
Hilde H. Gauslaa
Odd Ketil Nerdal

Stjørdal - Øst
Charlottenlund - Sentrum
Kattem - Sentrum
Klæbu - Sør
Hemne - Kyst
11. Trondheim MS - Sentrum
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Marius Ø. Døllner

10. Trondheim - Sentrum

Representantene presenterte seg selv for årsmøtet før pausen.
(Pause fra kl 13:25 – 14:00)
Det foreligger et forslag om kandidat til kretsleder for 1 år, Marius Ø. Døllner.
Marius Ø. Døllner ble valgt som kretsleder for 1 år ved akklamasjon.
Det kom et ønske om at det ikke blir stemt på kretsstyret i en omgang, men
regionsvis.
Anders Sveen (Stjørdal/Øst – 1 år), Martin A. Johansen (Klæbu/Sør – 2 år) og
Hilde H. Gauslaa (Hemne/Kyst – 1 år) ble valgt som kretsstyremedlemmer ved
akklamasjon.
Fra sentrumsregionen ble det valg mellom tre kandidater, med følgende resultat:
Andreas H. Øvstebø 2 år
Bjørn E. Haugan
2 år
Odd Ketil Nerdal

Charlottenlund
Kattem
11. Trondheim MS

34 stemmer
43 stemmer
17 stemmer

Bjørn E. Haugan og Andreas H. Øvstebø ble valgt som kretsstyremedlemmer for 2
år.
Det nye kretsstyret blir som følger:
Marius Ø. Døllner
Anders Sveen
Hilde H. Gauslaa
Andreas H. Øvstebø
Bjørn E. Haugan
Martin A. Johansen

10. Trondheim – Sentrum
Stjørdal – Øst
Hemne – Kyst
Charlottenlund – Sentrum
Kattem – Sentrum
Klæbu – Sør

(Kretsleder – 1 år)
(1 år)
(1 år)
(2 år)
(2 år)
(2 år)

Valgkomité
Det skal velges tre medlemmer til ny valgkomité for et år.
Bente Seljestokken (Charlottenlund)
Torberg Schnitler (Klæbu)
Ingrid G. Hårstad (Åfjord)

(Leder - 1 år)
(1 år)
(1 år)

Valgkomitéen ble valgt ved akklamasjon.
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Revisorer og regnskapsfører
Kretsen skal ha to revisorer og en regnskapsfører.
Bjørg Burkeland og Terje Aglen har sagt seg villig til å være revisorer for 2013
og ble valgt ved akklamasjon.
Lasse Lønseth har sagt seg villig til å fortsette som regnskapsfører for kretsen i
2013, og ble valgt ved akklamasjon.

7. Orienteringssaker
7.1. Landsleir 2013
Svein Harald Gunnes er ambassadør for kretsen og informerte om leiren.
Til nå er det 9 påmeldte grupper fra kretsen.
Det er et ønske om et felles kretsleirbål i løpet av leiren.
Andre ønsker angående kretsen på landsleiren kan sendes til Svein Harald
Gunnes.
Det var ingen innvendinger mot engelsktalende grupper i kretsområdet.
Leiren trenger fortsatt mye ledere til stab.
Ledere kan kontakte Priska H. Hiller dersom de ønsker å være med på å
arrangere kveldsaktiviteter i stedet for å risikere tilfeldige stabsoppgaver.
Det blir kurstilbud med muligheter for å fullføre deler av ledertreningen i
løpet av landsleiren.
Tilbudet fra NSF med buss ligger nå på 1010 kr per person. Dette er det
beste tilbudet kretsen kan tilby. Det kom ønske om å få transport slik at
kretsen ankommer leirområdet fredag kveld.

7.2. NM 2014
Kretsstyremedlem Anders Sveen orienterte om NM i 2014 som kretsen
skal arrangere. Kretsen har også det overordnede ansvaret for TSF 2013,
og tenker å kjøre TSF etter NM-reglementet for å få trening i å arrangere
dette. Kretsen trenger folk som kan være med å arrangere NM 2014. De
som kan tenke seg å være med å arrangere bes å ta kontakt med Anders
Sveen.
Sør-Trøndelag krets av NSF

Årsmøte 27.01.13
Side 5 av 8

7.3. Årsrapportering/rapportering fra gruppe til krets
Kretsleder minner på at gruppene må sende inn årsrapportering til
kretskontoret innen 10. februar.
7.4. Nettredaksjon
Kretsen ønsker å sette opp en liten nettredaksjon med medlemmer som
kan stå for nyheter og oppdateringer. Interesserte bes kontakte kretsstyret
for nærmere informasjon.
8. Tildeling av 10-års tjenestetegn, hederstegn og burgunder roverklaffer
Kretsleder Erling Husby delte ut hederstegn til de som har gjort seg fortjent til
dette.
Følgende personer mottok hederstegn:
Bronseknapp (fullført grunntrening)
Bjørn Olav Brekken (Charlottenlund)
10-årsknappen (godkjent leder i 10 år)
Arne Skarsem (Melhus)
Priska H. Hiller (GibGob)
Burgunder roverklaffer
Tore Havsø Sæstad (GibGob)
Kristine Perander (GibGob)
Andreas H. Øvstebø (Charlottenlund)
Morten Heggvoll (Kattem)
Cato Melby (Kattem)
NSFs hederstegn for ikke-medlemmer
Lasse Lønseth (Regnskapsfører)
Lasse har vært aktiv i foreldreforeninga i Vikhamar speidergruppe i mange år. Fra
2009 har han også vært kretsens regnskapsfører og en dyktig ressurs for
kretsstyret.
Æreskniv
Vibeke Trøa (Vikhamar – Tildelt på juleavslutninga til gruppa)
Frode Sollie (Vanvikan)
”Barske gleder” bok
Erling Husby (Avtroppende kretsleder)
Priska Hiller (Avtroppende kretsstyremedlem)
Frode Sollie (Avtroppende kretsstyremedlem)
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9. Åpen post
Region K
Bjarne Aasum (Trondheim 8.) informerte om ledertrening, og hva som skal til for
å bli ledertrener. Det er behov for nye ledertrenere i fremtiden.
Gerdine Selbekk (Agdenes) informerte om Region K og deres arbeid. De vil prøve
å arrangere flere kurs i Sør-Trøndelag.
Det ble også gått gjennom trinnene som skal til for å bli utdannet som leder. Ett
tre-trinns grunnleggende treningsprogram før eventuelt Trekløver-Gilwell og
ledertrenerkurs.

Husrådet
Svein Harald Gunnes fra Husrådet orienterte om navnene på de nye
toalettfasilitetene på Stykket. Selve bygget heter «2. Strindas minne». De to
dobåsene heter «Kongen» og «Dronningen». Kretsen trenger bildet «Elg i
Solnedgang», samt bilde av kongen og dronningen og to besøksstoler, til bruk på
toalettene.
Dersom noen har dette bes de kontakte kretskontoret eller Husrådet.

Vinter-5-kamp
GibGob roverlag informerte om årets vinter 5-kamp som arrangeres på Duddelibu
1. – 3. mars.
”Liv i leiren”
Geir-Tore Stensvik (Kattem) informerte om arrangementet ”Liv i leiren” der
speidergruppa dro til et sykehjem og aktiviserte de som bodde ved sykehjemmet.
Kattem oppfordrer andre speidergrupper å gjøre noe lignende.

10. Avslutning
Avtroppende kretsleder Erling Husby overleverte kretslederstripen til påtroppende
kretsleder Marius Ø. Døllner.
Avslutning med flagginnrulling og speiderbønn.
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______________________________
Ingvar Tøndel
Møteleder

______________________________
Håvard Hvoslef Kvalnes
Referent

______________________________
Marius Blokkum Nakstad
Referent

______________________________
Marius Døllner
Protokollunderskriver

______________________________
Bjørn Olav Brekken
Protokollunderskriver
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