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SAK 1. KONSTITUERING.
Godkjenning av representantene. § 2-3-2.
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Gruppene kan stille med gruppeleder og en valgt representant for hver påbegynt 10 betalende
medlem i henhold til siste årsmelding. Dersom gruppen har valgt gruppeassistent er denne
vararepresentant for gruppeleder.
Minst 1/3 av gruppens representanter skal være speidere eller rovere. Med rovere i denne
sammenheng menes medlemmer som er 25 år eller yngre ved utgangen av det kalenderår
kretstinget møtes. Dersom gruppen ikke har slike representanter, mister gruppen disse
stemmene.
Antall betalende medlemmer siste årsskifte:
Kretsstyre
5 representanter
Tverlandet, 47,
gruppeleder + 5 representanter, minimum 2 speidere
Rognan,
19,
gruppeleder + 2 representanter, minimum 1 speidere
Bodø,
59,
gruppeleder + 6 representanter, minimum 3 speidere
Fauske,
10,
gruppeleder + 1 representanter, minimum 1 speider

Delegater:

__________

Totalt antall stemmeberettigede:
Godkjenning av innkalling.
Årsmøtets dato var vedtatt ved forrige kretsting og oppført på kretsens terminliste for 2013.
Egen innkalling var sendt gruppelederne i e-post av 22.01.14
Kretsstyret innstiller: Innkalling godkjennes.
Valg av møteleder:
Godkjenning av forretningsorden – se neste side
Kretsstyret innstiller: Forretningsorden godkjennes.

Godkjenning av saksliste.
Kretsstyret innstiller: Saklisten godkjennes
Valg av 2 personer til tellekorps:
Valg av 2 referenter:
Valg av 2 personer til å undertegne protokollen:

KRETSTINGETS FORRETNINGSORDEN
1.

Et lovlig innkalt kretsting er beslutningsdyktig med det antall godkjente
representanter som har møtt.

2.

Kretstinget ledes av valgt møteleder.
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3.

Protokoll føres av 2 valgte representanter. Den undertegnes av møteleder, 2 valgte
representanter og møtereferentene.

4.

Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har 1 minutts taletid.
Møteleder har rett til å foreslå begrenset taletid og foreslå setting av strek med de
inntegnede talere.

5.

Alle forslag må innleveres skriftlig til møteleder, undertegnet med representantens
navn og gruppe. Nye forslag kan ikke settes frem etter at strek er satt og heller ikke
kan da forslag trekkes tilbake. Saker som ikke står på sakslisten kan ikke fremmes.

6.

Ved vedtak kreves det normalt alminnelig flertall, unntatt der forbundets lover
krever kvalifisert flertall.
Med alminnelig flertall menes:
Mer enn halvparten av de avgitte stemmer. (Blanke stemmer telles ikke med.)
Med kvalifisert flertall menes:
En på forhånd fastsatt del av samlede antall avgitte stemmer. (Blanke stemmer
telles ikke med.)

7.

Alle valg skal foregå skriftlig når det er mer enn en kandidat, eller når en av
representantene krever det. Ved skriftlig votering teller ikke blanke stemmer.
Dersom det er flere kandidater og ingen får alminnelig flertall, strykes den
kandidaten med lavest stemmetall og det stemmes på nytt inntil man har fått en
kandidat med alminnelig flertall.

8.

I protokollen føres inn alle forslag og de vedtak som er gjort med stemmer for og
imot. Det føres opp også de representanter som har hatt ordet i en sak.

9.

Utskrift av protokollen sendes alle kretstingets representanter elektronisk, og
sendes gruppene i kretsen i papirformat.

10.

Kretstingets møter er åpent for alle i den utstrekning det er plass til det.

11.

Kretstingets forretningsorden godkjennes ved åpningen av hvert kretsting og
gjelder inntil forslag om ny forretningsorden er godkjent på neste kretsting.
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SAK 2. ÅRSMELDING FOR SALTEN KRETS.

ÅRSMELDING FOR SALTEN KRETS 2013.
Kretsstyret har i 2013 bestått av:
Kretsleder
Visekretsleder
Styremedlem
Styremedlem
Styremedlem
Varamedlem
Varamedlem

Are Ingulfsvann
Beate K. Andreassen
Aina Danielsen
Thor-Magnus Thoresen
Magnus J. Lund
Jon-Arne Nymo
Peer-Johan Ødegaard

Kretsens kasserer
Kretsens revisor
Kretsens roverombud

Jon-Arne Nymo
Ole H. Henriksen
Karl Christian Alvestad

1. Bodø
1. Bodø
1. Tverlandet
1. Fauske
Rognan FSK
1. Bodø
1. Bodø
1. Bodø
1. Bodø

Kretsstyret har i løpet av 2013 (kretstingets årsmøte 2013 – kretstingets årsmøte 2014) hatt 5
møter og behandlet 39 saker.
Følgende har representert kretsen i 2013:
Toppledersamling mars: Are Ingulfsvann og Beate K. Andreassen
NM i Speiding: 1. Bodø og 1. Fauske
Toppledersamling november: Are Ingulfsvann, Beate K. Andreassen, Magnus J. Lund, ThorMagnus Thoresen

Kretsen består pr. 31.12.2013 av 4 grupper:
Gruppenavn
Salten Krets
1. Tverlandet speidergruppe
1. Fauske speidergruppe
1. Bodø speidergruppe
Rognan FSK speidergruppe
SUM

Aktive
2013
0
47
10
59
19
138

Aktive
2012
0
41
16
51
22
130

Endring
-0
6
-6
+8
-3
5

Aktive
2011
1
55
14
62
23
155

Årsmøte
Kretsens årsmøte ble avholdt på speiderhuset på Fauske lørdag 27. januar 2013.
Dette var årets første kretsarrangement. Are Ingulfsvann ble valgt som ny kretsleder,
og Jon-Arne Nymo ble takket av etter 6 år. Vi avsluttet det hele med pizza.
Tenkedagen ble markert sammen med resten av kretsen på Internasjonalt senter i Bodø 25.
februar. Tverlandet stod for arrangementet og over 60 speidere og ledere deltok. Alle
gruppene var representert; 1. Fauske og Rognan FSK kom med tog. Speidere fra Tverlandet
hadde et innslag om Myanmar, og visekretsleder Beate K. Andreassen leste
Tenkedagshilsenen fra speidersjefen. Magnus J. Lund spilte gitar. Vi spiste deilig
internasjonal mat og kjøpte brus, kaffe og te fra ulike verdensdeler.
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1. Tverlandet arrangerte tradisjonen tro snøhuletur ved Jakobsbakken 15-17.mars,
det var til sammen ____ deltakere fra alle gruppene og rundt 8 snøhuler ble bygd.
Leder / roverkveld
Leder / roverkvelden med «noko attåt» ble arrangert 10. april i Nordlandsbankens
lokaler. Her informerte det nye kretsstyret om arbeidet fremover, og spesielt om
landsleiren i Stavanger. I tillegg til de siste planene i forbindelse med
kretskonkurransen på Storjord i april. Før kveldsmaten ble det også informert om
jamboreen i Japan i 2015.
19. - 21. april var Storjord stedet, - Kretskonkuranse med uttak til NM, Småspeiderdag og
St.Georgsdag ble gjennomført med til sammen over 70 deltagere.

1. Bodø hadde ansvaret for Småspeiderdagan ved Skogvoktergården på Storjord 20.-21. april.
Småspeidere fra 1. Fauske, 1.Tverlandet og 1. Bodø deltok. Alle overnattet i respektive
lavvoer mellom trærne bak Skogvoktergården. De faste postene på programmet ble
gjennomført: sporløype, primitiv mat på bål, leirbål m/roverne, jakten på Tha og St. Georgsgudstjenesten. Hvem vant sporløypa? Ole-Martin i 1. Bodø fant Tha.
Årets St. Georgsdag ble tradisjonelt avholdt under Storjordhelga med friluftsgudstjeneste
etterfulgt av kaffe og grilling. Under gudstjenesten var det Pastor Geir Johansen (fra Saltdal
frikirke) som forrettet. Ofringen under gudstjenesten gikk til årets speideraksjonen der det
kom inn 1235,-.
Speideraksjonen til Flyktningehjelpens arbeid ble gjennomført fra 23.- 29. april og alle
gruppene deltok. 1.Tverlandet samlet inn______ Rognan FSK samlet inn_____ 1.Fauske
samlet inn og 1. Bodø samlet inn_____
Helga 26-28. april deltok kretsleder og visekretsleder på NSFs toppledersamling. Det var
informasjon om framgang med ny speiderlov, økonomi, informasjon om landsleir og annet.
Vi måtte også sette mål for kretsens framtid.

Tradisjonell markering av 17. mai i gruppene, samtlige deltar i sine lokalmiljø med
flaggheising, speidertog og noen som flaggborg i skoletog.

Are S. Ingulfsvann og Karin Ljunggren arrangerte Peff 1-kurs for kretsen 24.-26. mai på Røde
Korshytta ved Soløyvannet. I tillegg deltok Gull Pedersen, Stig Ove Breivik, Ole Kristian
Ringstad, Torill Strand og Beate K. Andreassen i stab. 19 speidere fra alle gruppene fikk
opplæring i bl.a. å holde patruljemøter, hvordan unngå eller løse konflikter og hva er
kommunikasjon. De måtte lage mat og forholde seg til helgens patruljer, både som
patruljeførere og patruljemedlemmer. Lise Karine Ringstad fikk speidersjefens
topputmerkelse. Det ble ei lærerik helg i nydelig, varmt vær.
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Kretsen hadde patruljer fra 1.Fauske og 1.Bodø på NM i Speiding Røyken Buskerud fylke
07.06.13 – 09.06.13. Patruljen Ildflue fra 1.Fauske kom på 40. plass og Ørnspett fra 1.Bodø
kom på 36. plass. NM 2013 var et bra arrangement for de som deltok.
Samtlige grupper i kretsen deltok på NSFs landsleir i Stavanger 05- 13.07. 1.Tverlandet
deltok med ___, 1. Fauske deltok med 8, Rognan FSK deltok med 10 og 1. Bodø deltok med
27.
I løpet av leiren fikk 5 av kretsens speidere: Thor- Magnus Thoresen, Stian Jørgensen, Ane
Katrine Asphjell, Oda Helene Asphjell og Ingrid Tørrisen utdelt Speidersjefens
topputmerkelse av speidersjefen personlig.

6-8. september ble det arrangert kombinert kurs i kanopadling på elv for ledere og rovere og
peffkurs kombinert med lett padling for speiderne. I løpet av helga deltok 12 speidere; 5 fra
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Bodø, 5 fra Tverlandet, 2 fra Selfors, 3 rovere – 1 fra Fauske og 2 fra Bodø - og 8 ledere – 1
fra Fauske, 2 fra Rognan, 3 fra Selfors og 2 fra Bodø. Nina Rones fra Speiderstyret og BjørnÅge Røsand var instruktører i padling.
Jota/Joti ble holdt 9.oktober 2013. 1. Bodø sto som arrangør. Gruppene fikk holde på med
ulike oppgaver som Bodø gav ut. Alle gruppene i kretsen var representert. Under
arrangementet holdt gruppene på med rebusløype, div oppgaver samt. semafor og dataprogrammet Mirc. Det ble også servert varm mat.
13.11 ble det avholdt rover- og ledersamling i Engmark bhg. på Tverlandet. Det var rundt 15
deltakere fra alle gruppene i kretsen. Det ble informert om søknad landsleir og kanoturen til
sommeren. Aina serverte suppe.
I løpet av året har både Beate K. Andreassen og Jon-Arne Nymo fullført Trekløver Gilwell.
Vi gratulerer.
Speideråret 2013 har vært preget av høy aktivitet, godt humør og godt samhold. I år er vi
veldig godt fornøyd med at alle aktivitetene vi planla ble gjennomført.
Kretsstyret er spesielt godt fornøyd med den innsatsen speiderne, roverne, lederne, 1. Salten
St. Georgsgilde og samarbeidspartnere har lagt ned i speideråret 2013. Det betyr at vi er
synlige og gjør en god jobb for barn og unge i vår krets. Vi ser frem til et spennende 2014.
Kretsstyret innstiller: Årsmelding for 2013 godkjennes.
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SAK 3: Regnskap

Kommentarer til resultatregnskapet: Inntektsposten diverse inntekt er i år høy, dette skyldes at
vi har solgt alle andelene i ”gamle” Speider –Sport i forbindelse med avviklingen av
selskapet.
Vi har også poster som er budsjettert, men som ikke brukes. Det er meningen at medlemmer
som har utlegg i samsvar med budsjett leverer disse slik at de ikke har private utlegg for det
arbeidet de gjør. På bakgrunn av økte inntekter og mindreforbruk av kostnader leverer vi et
resultat med et overskudd på 782,06 mot et budsjettert underskudd på over 50.000.
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Balanse Salten krets 2013
Eiendeler

31.12.2013

31.12.2012

69 411,04
161 219,41
2 999,00

68 715,98
158 135,41
3 496,00

0,00

3 500,00

Eiendeler

233 629,45

233 847,39

Kreditorer

0,00

1 000,00

232 847,39
782,06
233 629,45

280 618,19
-47 770,80
232 847,39

233 629,45

233 843,39

0,00

0,00

Bank, brukskonto
Bank, høyrente
Bankbokskonto
Debitorer
Verdipapir

Gjeld og EK

Egenkapital:
Pr 01.01.
Årets overskudd
Pr dd
Sum gjeld og egenkapital

Noter til balansen:

Verdipapir. Andeler i Speider-Sport
AL
Solgt i 2013
Eiendeler. Kretsen eier militærtelt, overhead, banner, kretsmerker
aktivitetsmerker. Alt er nedskrevet og satt til verdi 0 i
regnskapet.
Kreditorer

Revisors beretning:
Kretsstyret innstiller: Regnskapet for 2013 godkjennes.

0,00

0,00
0,00
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SAK 4. Terminliste for 2014
Måned
Dato Hva
Januar
Februar
Mars

April

Mai

2123

Snøhuletur

Tverlandet

Kretsstyret
Samarbeid med
Helgeland (under
arbeid)
Tverlandet

??
??

Programkurs del 1
Programkurs del 2

Rognan
Tverlandet

Ledertrenerpatruljen
Ledertrenerpatruljen

2527

Storjordhelg
Kretsbanner
Småspeiderdag
St. Georgsdag
Trinn 1
Kanopadling for
ledere – flatt vann,
inkludert bæreøkt
Programkurs del
3:
Programkurs del
4: Veiledning som
metode

Rognan

9-11
14

2325
1315
??
1315
1-10

3-5
1819

November

Tverlandet
Saltfjellet

Tverlandet

September 5-7
Oktober

Sted

Årsmøte
Vinterkurs
rovere/roverasp

??

August

Innholdsansvar

15
7-9

??

Juni

Teknisk ansvar
(forslag)

??

Storjord

1. Bodø
Kanoturgruppa

Rognan
1. Bodø
Rognan
Ledertrenerpatruljen Sandjorda
Kanoturgruppa
Vatnvatnet

Fauske

Ledertrenerpatruljen

1.Bodø

Ledertrenerpatruljen

Peff 1

Fauske

Ledertrenerpatruljen

Kurshelg ledere:
Elvepadling
Turmat
NM

Rognan

Ledertrenerpatrulje
og kanoturgruppa

Saltdal

Kanoturgruppa

Sulis - Ørnvik

Midtsandtangen

Kanotur
Peff 2, med
padling
Speider /
Roverforum
Jota – Joti
Førstehjelpskurs

1. Bodø

??

Juleavslutning
ledere

Januar
Februar

??
Ledertrenerpatruljen

1. Bodø

??
Vinterkurs

Ledertrenerpatruljen

Romerrike

2015

6-8

Jakobsbakken

1. Bodø

Kretstingets årsmøte 2014
Salten krets av Norges speiderforbund

2022
Mars
April

Mai

2022
??
2426
2224

Rovere / roverasp
Kretstingets
Årsmøte
Tenkedag
Snøhuletur
Speiderlederkurset
Storjordhelg

Ledertrenerpatruljen

Peff 1

Ledertrenerpatruljen

Juni

Kretsstyrets innstilling: Terminliste for 2014 og tentativ første halvdel av 2015
godkjennes.

SAK 5. Budsjett for 2014
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Forslag: Ny dekningsordning: Arrangørgruppa får 1.000 kr + dekket faktiske utgifter inntil en
viss sum jf. budsjett, egenandel på 50 kr hvis det serveres varm mat.
Kretsstyret innstiller:
Budsjett for 2014 og ny dekningsordning vedtas.
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SAK 6. Valg
To varamedlemmer til kretsstyret for ett år:
Innstilling:
Peer Johan Ødegård (kan stille til valg ved behov)
Jon Arne Nymo, 1. Bodø (stiller til gjenvalg)
Tom Bjørnsen, 1.Tverlandet
Oda Asphjell , Rognan FSK

Revisor for ett år:
Innstilling: Ole H. Henriksen
3 medlemmer til Valgkomitè for to år.
Tas på tinget
Representant til Nobur-årsmøte 2015
Tas på tinget
1 tilleggsrepresentant til Speidertinget med vara:
Tom Bjørnsen, 1. Tverlandet
Gaute Storteig, Rognan FSK

2 Representanter med vara til Speiderforum
Velges blant speiderne på kretstinget
2 Representanter med vara til Roverforum
Velges blant roverne på kretstinget

Kretstingets årsmøte 2013
Salten krets av Norges speiderforbund

SAK 7: Innkomne saker.
Høringsuttalelse til ny speiderlov:
Forslaget til ny speiderlov er nå framlagt og er som følger:
§1: Tre alternative forslag:
- En speider er åpen for Gud
- En speider søker sin tro og respekterer andres
- En speider arbeider for fred og respekterer andres tro
§2: En speider er en god venn
§3: En speider tar vare på naturen
§4: En speider behandler alle som likeverdige
§5: En speider er til å stole på
§6: En speider klarer seg med lite
§7: En speider arbeider for fred
§8: En speider tar ansvar og viser vei
(Høringsutkast januar 2014)

KOMMENTAR FRA KRETSSTYRET: Vi ønsker en åpen høring i kretsstinget rundt
dette forslaget.

Sak 8: Orienteringer
Årsrapport 1. Salten St. Georgsgilde

