Referat kretsting 18.10.15 – Brettingen fort
Saksnr. Saksliste
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Åpning
Flaggutrulling og flaggsang
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Konstituering:
2.1: Godkjenning av tingsrepresentantene:
45 godkjente delegater
2.2: Godkjenning av innkalling, forretningsorden og sakliste:
Godkjent
2.3: Valg av møteleder:
Bjarte Baug
2.4: Valg av protokollunderskrivere:
Terje Aglen, Kim Andre By
2.5: Valg av møtereferenter:
Marthe M. Johansen og Kretssekretær Elisabeth Sveen
2.6: Valg av tellekorps:
Georg Botne, Hans Jørgen Sveen
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Budsjett 2016
- Kretsen har blitt større. Setter lavere kretskontingent fordi det er
mange som ikke betaler. Mail med påminnelse må sendes ut til
alle gruppene Gått fra 701-760 medlemmer.
- Kretskontoret skal ikke selge merker lenger, alt går via
speidersport.
- Viktig at alle arrangører søker om penger fra Trondheim
kommune etter arrangement
- Økning på deltagelse på nasjonale arrangement (NM,
Speiderting, roverforum/speiderforum, toppledermøte)
Balanse: + 16 000,Kommentarer fra tinget:
- Kretskontingenten kan økes til 210 kr fra 205 kr siden forbundets
kontingent er økt til 420 kr.
- Sak til speidertinget: kontingent til forbundet går mye til
eiendommene til forbundet, vi får lite nytte av det lenger nord i
landet.
- Forslag: Øke kretskontingenten med 5 kroner i 2016 til fordel for
å øke posten med deltagelse på nasjonale arrangement med 3000:
Det vedtas med 39 stemmer for, 3 stemmer mot og 3 blanke
stemmer.

Ansvarlig

Kretsleder og
møteleder

Lise Brekken

- Kan hende det tidligere er vedtatt at kretskontingent skal være
50% av forbundskontingenten – må sjekkes
- Det er ønskelig å holde kontingenten så lav at flest mulig har
mulighet til å være med.
Budsjettet for 2016 vedtas enstemmig ved akklamasjon.
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Terminliste 2016
- Gjennomgang av terminlista
- Nyttårsfest: Ønske om å gjennomføre nyttårsfesten i år igjen,
positive tilbakemeldinger. Ønske om et billigere arrangement, og
en kveldssamling er nok. Selvkostarrangement.
- Vinter 5-kamp: arrangeres i et samarbeid mellom Gib Gob og
Roverombudet. Dato: 4.-6. mars

Kretsleder

- Årsmøte: Oppdal foreslås som arrangør, men Stjørdal tar det på
seg, dato: 13.mars
- Peff 2: Dato 8.-10. april: maks ant deltagere: 4x8 speidere.
Kommentarer: Kretssekretær sender ut mail og finner ut behov for
peff 2 (og kanskje peff 1 med det samme). Ønske om å ikke ha
førstemann-til-mølla-prinsippet for hvem som får delta. Kursleder
må sende ut informasjon til alle tidlig for å synliggjøre behovet for
hjelp. Ledere/rovere som kan bidra må melde seg til komitéen.
Ser på muligheten til enda ett kurs for å få gjennom alle. Mulig å
leie inn kursholdere fra andre kretser.
- TSF 2016 (Sør-T): Anders Sveen er prosjektleder. Sverresborg?
Ønsker at hjelpere melder seg så snart som mulig.
- Dugnad på kretshyttene?
- Kretsleir 2016: Blir ikke arrangert.
- Småspeidermanøver: Ønske om å ha småspeidermanøver litt
seinere på høsten, men som eget arrangement. Forslag om å
arrangere samtidig og samme sted som JOTA/JOTI. 10.Trondheim
arrangerer og tar innspillene med seg i planleggingen.
- MEGA: Roverombudet satser på å arrangere igjen neste år.
Ønske om å samarbeide med KM og NT. Stor suksess med
samarbeid i 2015.
- JOTA/JOTI: Komité for neste år er satt. Skal KM og NT
inviteres?
- Roverjulebord: Arrangeres av roverombudet i samarbeid med
KM.
- Ønske om et lavterskel arr.: Hva er speiding? Rekruttering av
foreldre, orientering for nye medlemmer og foreldre.
Terminlista vedtas ved akklamasjon.
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Orienteringssaker
5.1: Husrådet
- Nytt kjøkken på Stykket. Fikk midler fra IKEAs nabofond (25

Terje Aglen

000,-). Alt arbeid er gjort gjennom dugnad.
5.2: Roverombudet
- Aktiv gruppe, har fått gode rutiner på møter. Samarbeider med
KM. Ny leder siden sist: Marius Nakstad, Vikhamar. Prøver å få
med mange på Roverway 2016.
- Arrangement: MEGA, Julebord og Vinter 5-kamp
5.3: Info fra Valgkomitéen (til Årsmøtet)
- Valg av kretsleder og en representant på Årsmøtet i mars.
Gruppene oppfordres til å tenke på valget.
- Valg av repr. til speidertinget, rover- og speiderforum på
Årsmøtet i mars.
- Ønsker noen verv i Speiderstyret eller komité speiding?
5.4: Ledertrening
- 9 påmeldte til kveldskurs (Trinn 2)

Kim Andre
By

Säde Rotås,
Ingrid
Hårstad

Priska Hiller

5.5: Innsamlingsaksjon til Haydom
- Innsamlingsaksjon til solenergianlegg til sykehuset i Haydom.
Marius
Dato: 9.-15.november (uke 46). Oppfordrer alle gruppene til å
Døllner
delta. Bøsser og ID-kort kan hentes på kretskontoret. Noen ble delt
ut på kretstinget. Film på 45 min og annen info blir sendt ut til
gruppene. Bøssene til speideraksjonen kan brukes.
5.6: Ny organisering – forslag fra kretsen
- Gjennomgang av gruppearbeid om organisering av
organisasjonen. Ønsker et bedre medlemssystem: enklere,
loggbok. Ønsker coaching i: Hjemmeside, SMS, e-postlister,
dropbox for scouts? Er det mulig å få høyere kontingent til kretsen
enn til forbundet? I form av at forbundskontingenten minkes og
kretskontingenten kan økes. Mer synliggjøring: hvor blir
speiderskjorta av?
- Sendes til forbundet – til speidertinget 2016
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5.7: Forslag til nye grunnregler
- Speiderløftet ble diskutert
- Flere innspill om endring av speiderloven
- Sendes til forbundet – til speidertinget 2016
Tildeling av hedersbevisninger
- Trinn 1: Tonje Erlandsen og Ole Jørgen Brekken
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Eventuelt*
- Ingen saker

Priska Hiller,
Lise Brekken

Priska Hiller

Priska Hiller

Underskrift
Dato:

Dato:

_____________________
Kim Andre By

______________________
Terje Aglen

