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

Referat fra kretsting i Sør-Trøndelag krets
16.10.2016 Brettingen fort, Rissa
1. Åpning – uten flagg v/Kretsleder Lise Brekken
2. Konstituering
2.1. Godkjenning av kretstingsrepresentantene
Det er 50 stemmeberettigede representanter og 3 observatører tilstede
på kretstinget. 11 grupper representert. Tingrepresentantene
godkjennes ved akklamasjon.
2.2. Godkjenning av innkalling, forretningsorden og sakliste
3 endringer: Under sak 6 - Orienteringssaker blir følgende saker lagt
til:
- 6.5 Kretsstyret
- 6.6 Kretsleir
- 6.7 Nord 2017
Innkalling, forretningsorden og sakliste godkjent.
2.3. Valg av møteleder
Kretsleder foreslår Svein Gunnes (Kattem) – Valgt ved akklamasjon.
2.4. Valg av protokollunderskrivere
Forslag om Terje Aglen (13.Trondheim) og Morten Heggvoll
(Kattem) – Valgt ved akklamasjon.
2.5. Valg av møtereferenter
Forslag om Elisabeth Sveen (kretssekretær) og Rita Sveen (Stjørdal)
– Valgt ved akklamasjon.
2.6. Valg av tellekorps
Forslag om Ylva Bolstad (observatør) og Eirik Paulsen (observatør)
– Godkjent ved akklamasjon.
3. Budsjett 2017
Kretsleder informerer om at det ikke er forberedt noe budsjett for 2017.
Kretsleder ber forsamlingen om tillit til å forberede et budsjett til
årsmøtet i februar 2017, slik at det også blir tid til å se på om postene må
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endres slik at budsjett og regnskap kan samsvare helt. Det skal ikke
brukes andre midler i januar og februar enn faste utgifter.
Saken utsettes til Årsmøte 2017 – Godkjent ved akklamasjon
4. Terminliste 2017
Gjennomgang av forslag til terminliste 2017
- Vi fortsetter å arrangere nyttårsfest for ledere og rovere.
- Forslag om at Oppdal blir teknisk arrangør av Årsmøte 2017 –
Kretsstyret tar kontakt (Melhus er alternativ)
- Endring av datoer i september (mega og småspeidermanøveren flyttes)
- Mega flyttes til 22.-24. September og småspeidermanøveren flyttes til
8.-10. September.
- Peff 1 og 2 skal arrangeres 1.-3. September.
Terminlisten for 2017 er godkjent.
5. Saker til Speidertinget 2016 (refererer til saksnummer i sakspapirene til
speidertinget)

Kretsleder Lise presenterer sakene. Kretsen ønsker å sende delegatene til
speidertinget med bundet mandat. Vi stemmer over nytt speiderløfte og
nye grunnregler.
Sak 5.1.1 Endring av grunnreglene: Sør-Trøndelag stemmer for
endring, og følger speiderstyrets innstilling
Sak 5.1.2 Speiderløftet: Skriftlig valg
Alternativ 1: 4
Alt 2: 13
Alt 3: 5
Alt 4: 27
Sak 5.2 Generelle kommentarer
Ønsker ikke grupperepresentasjon. Ikke realistisk at alle reiser, så
demokratiet blir dårligere. Ordningen vi har nå er super, vi kan møtes
gratis og sende valgte representanter til speidertinget fra hver krets.
Ønsker heller bidrag og ressurser/fokus på nettløsninger, økonomi osv
heller enn å reise på speiderting. Vi ønsker å bruke tid på speiding, ikke
på reise til speiderting.
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Satse på førerpatruljen, ikke gruppestyre, som er foreslått i sak 5.2.1.
Bruk det vi allerede har i dag til å forbedre, og dra inn førerpatruljen i
gruppeledelsen.
God ide å ha ungdomsstyre i alle posisjoner, og en veileder i hver rolle til
eks. TSF. Forslag om at kretsstyret velges slik at det er 50/50 over/under
26 år.
Sak 7.1 Flytte speidertinget til våren
Det er foreslått til speidertinget at det er et alternativ å avholde
speidertinget på våren, altså våren 2019 eller våren 2018. Vi har allerede
mye på planen for våren 2019 og ønsker ikke speidertinget da. Det er
også foreslått grupperepresentasjon som endrer antallet møtende fra 150
deltagere til 750 deltagere eller mer.
Sør-Trøndelag krets vurderer å søke om å få avholde speidertinget i 2018.
Kretstingets avgjørelse er å utsette spørsmålet om å avholde speidertinget
til Årsmøtet 2017 avhengig av hva som blir bestemt på speidertinget
2016 i forhold til når det skal arrangeres og antallet deltagere.
Sak 7.4 Kontingentfordeling pga. avstand til forbundets eiendommer
Sør-Trøndelag krets fremmer forlag på speidertinget om at de kretsene
som ikke får til å bruke forbundets eiendommer på grunn av avstand får
igjen en del på medlemskontingenten til bruk i egen krets.
Vi har også fremmet sak om at reisefordeling på arrangement må bli enda
mer brukt. Nå er reisefordeling på NM i speiding fjernet.
6. Orienteringssaker
6.1 Husrådet
Status hyttene, nytt kjøkken jobbes videre med, litt maledugnader,
drenering osv. Kjøkkenene på Stykket er pusset opp, og det er drenert
rundt Stykket. Trondheim 8 har gjort en stor innsats på Helkansætra,
Husrådsleder har deltatt på dugnad med Hytteforeningen på
Stykkesveien og har en god dialog med hyttenaboene på Stykket.. Det
er begrenset med penger og ressurser, så det blir gjort som frivillig
arbeid. Infoplakater på hyttene er laget av Svein Gunnes. Uteområdet
er drenert etter en kjempeinnsats av Cato og Daniel.
Ønske om å legge ut info om hyttene til gruppene på nettsiden. Info
om hytte, navn på utleier og kontaktinfo sendes til kretssekretær.
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Spørsmål fra salen: Har antall utleiedøgn økt? Ja, men prisen er ikke
justert. Husrådet og kretsstyret avventer til Stykket er ferdig oppusset.
6.2 Roverombudet
Therese Brendryen presenterer årsmeldingen, Kim Andre By Stølan er
valgt inn i Roversambandet og inn på Speidertinget 2016.
Roverombudet ønsker å arrangere Roverstevnet 2017.
6.3 Info fra Valgkomitéen
Arbeidet er godt i gang, men valgkomiteen ønsker gjerne flere
kandidater slik at det blir et valg på årsmøtet.
Innspill fra salen: målet må være å få noen inn i speiderstyret på sikt.
6.4 Ledertrenerne
Kretsens ledertrenere er per i dag Svein Gunnes, Hilde Gauslaa,
Christian Sangereid, Priska Hiller og Gerdine Selbekk. Marius
Døllner er med som veileder og ønsker å ta ledertrenerkurset.
Ledertrenerpatruljen heter Hugin&Munin og Svein G. er patruljefører.
Patruljen trenger alltid ny medlemmer og kretsens grupper må gjerne
oppfordre aktuelle ledere til å ta ledertrenerkurset.
I 2016 arrangerte patruljen peff 2 i april, peff 1, peff 2 og Trinn 1 i
oktober og peff 1 i Nord-Trøndelag i november.
I 2017 blir det arrangert Trinn 3 i mars, muliges ledersamtaler under
TSF og peff 1, peff 2 og Trinn 1 i september.
Patruljen ønsker å bruke Stykket som fast kurssted.
6.5 Kretsstyret
Regnskap: status 1.oktober -10 000 kr, men vil mest sannsynlig gå i
pluss i desember.
Oppdal må inn i kretsen, hvorfor er ikke MS og MSK tilstede på
kretsting, FSK? Mål for 2017. Vi ønsker å jobbe aktivt opp mot
grupper som mangler ledere for sine speidere.
Vi har ny hjemmeside: www.speidereventyr.no
Dette er hovedsiden for info for kretsen.
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6.7 Kretsleir 2019
Aslak viser fram en dronefilm fra Stykket som skal være en
reklamefilm for kretsleiren. Innspill i forhold til tidspunkt leiren
arrangeres. I 2018 er det landsleir (KM) på Stjørdal. I 2019 er det
Jamboree i Virginia. I 2020 er det flere landsleirer. Kretsleir må bli i
2019.
6.8 Nord 2017
Lise ambassadør for landsleir 2017 i Bodø. Ha påmelding klar i
midten av desember, 5.januar åpner påmeldinga. Kan bli rift om
plassene. Vi må bestemme oss for reiserute raskt.
7. Tildeling av hedersbevisninger
Hederskniv: Siv Hilde Sollie tildeles hederskniv fra Vanvikan speidergruppe
for god innsats i gruppa over lang tid. Var med på å starte opp gruppa. Utdelt
av Frode Sollie.
Burgunder roverklaffer: Lars Brissach tildeles burgunder roverklaffer etter å
ha fullført roverprogrammet. Utdelt av Elisabeth Sveen.
Kursbevis for peff 1 og 2 ble delt ut gruppevis til alle grupper som var
tilstede på tinget.
Kursbevis for Norsk grunnkurs førstehjelp ble delt ut til 4 speidere som har
fullført kurset under JOTA/JOTI. Utdelt av Aslak Ekseth.
Kursbevis for Trinn 1 utdelt til 4 speidere som gjennomførte dette parallelt
med å være veileder for peff 1 og 2. Utdelt av Svein Gunnes.
Mediamerket ble utdelt til 6 speidere som har gjort seg synlige i media det
siste året. Utdelt av Lise Brekken.
8. Eventuelt
Ingen saker på eventuelt.
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_________________________
Svein Gunnes
Møteleder
_____________________
Elisabeth Sveen
Referent

____________________
Rita Helen Sveen
Referent

_____________________
Terje Aglen
Protokollunderskriver

____________________
Morten Heggvoll
Protokollunderskriver
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