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Medlemmer av KRETSTINGET er i henhold til lovenes paragraf 2-3-2: 
 
Kretsstyrets medlemmer og valgte representanter for gruppene 

• Gruppens representanter er: 
o Gruppeleder og en valgt representant for hver påbegynt 10. betalende medlem i 

henhold til siste årsmelding. Det velges også vararepresentanter.  
Dersom gruppen har valgt gruppeassistent er denne vararepresentant for 
gruppeleder.  
Minst 1/3 av gruppens representanter skal være speidere eller rovere. Med rover i 
denne sammenheng menes medlemmer som er 25 eller yngre ved utgangen av det 
kalenderåret kretstinget møtes.  
Dersom gruppen ikke har slike representanter, mister gruppen disse stemmene. 
Representanter og vararepresentanter velges av og blant gruppetingets 
medlemmer. 

 

• Leder for komiteer oppnevnt av kretsstyret har møte- og talerett på kretstingets møter. 
 

• En sammenslutning av medlemmer som ikke er ledere eller medlem i gruppe, kan etter 
kretsens bestemmelser velge en representant til kretstinget for hvert påbegynt 50. medlem i 
sammenslutningen. 

 

• Valgkomité og revisor har talerett ved behandling av relevante saker. 
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Sak 1 Konstituering av Kretstinget 2018 
 

1.1 Opprop, ordstyrer(e) m.m. 

1.1.1 Opprop  

I henhold til revisorgodkjente antall betalende medlemmer fra NSF per  
31.12.2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppenavn Antall Repr MØTT 

Grenland krets 3 1  

1. Langesund sjøspeidergruppe 64 7  

Kragerø speidergruppe 27 3  

1. Brevik speidergruppe 33 4  

8. Skien speidergruppe 46 5  

1. Herre speidergruppe 41 5  

3. Skien speidergruppe 83 9  

1. Gulseth speidergruppe 47 5  

1. Solum speidergruppe 57 6  

1. Stathelle speidergruppe 37 4  

2. Gjerpen speidergruppe 7 1  

1. Borgestad speidergruppe 2 1  

1. Skotfoss speidergruppe 60 7  

1. Herøya speidergruppe 18 2  

1. Heistad speidergruppe 75 8  

1. Sannidal speidergruppe 70 8  

1. Bamble speidergruppe 33 4  

Skien FA speidergruppe 34 4  

Porsgrunn FA speidergruppe 73 8  

Porsgrunn FSK speidergruppe 49 5  

5. Skien MS speidergruppe 41 5  

Siljan MSK speidergruppe 52 6  

Gjerpen MSK speidergruppe 44 5  

  996 113  
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1.1.2 Valg av ordstyrer 

 

1.1.3 Valg av stemmekorps 

 

1.1.4 Valg av referent  

 

1.1.5 Valg av to personer til å undertegne protokollen 

 

1.2 Godkjenning av innkalling 

 

1.3 Godkjenning av sakliste 

 

1.4 Godkjenning av forretningsorden 
i) Et lovlig innkalt møte i Kretstinget er beslutningsdyktig med det antall godkjente 

representanter som har møtt. 

ii) Protokoll føres av valgte referent. Den undertegnes av møteleder, to valgte 

representanter og møtereferent. 

iii) Ingen representanter har rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak, med unntak av 

forslagsstilleren. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ett 

minutts taletid. Møteleder har rett til å foreslå forkorting av taletiden og foreslå strek 

med de inntegnede talere. 

iv) Alle forslag må innleveres skriftlig til møteleder, undertegnet med representantens 

navn. Forslag innlevert til en innflytelsespunktansvarlig under påvirkningstorget 

likestilles med innlevering til møteleder. Nye forslag kan ikke settes frem etter at strek 

er satt, og heller ikke kan da forslag trekkes tilbake. Forslag utenom de på sakslisten 

oppførte saker, kan ikke fremmes.   

v) Ved vedtak kreves normalt alminnelig flertall. Med alminnelig flertall menes: Mer enn 

halvparten av de avgitte stemmer. (Blanke stemmer telles ikke med.) Alle valg foregår 

skriftlig når det er mer enn en kandidat, eller når en av representantene forlanger det. 

Kandidater er alle som er oppført på valgkomiteens liste over dem som har sagt seg 

villige til å motta valg. For å bli valgt skal en kandidat ha mer enn halvdelen av de 

avgitte stemmer. Blanke stemmesedler teller ikke med. 

vi) I protokollen føres inn alle fremsatte forslag og de vedtak som er gjort, med antall 

avgitte stemmer for og i mot. Ved valg føres antall stemmer i protokollen. Likeledes 

innføres i protokollen navnene på de representantene som har hatt ordet under de 

forskjellige saker. 

vii) Utskrift av protokollen på papir eller elektronisk sendes umiddelbart etter kretstingets 

møte til dem som deltok i møtet, med en ukes frist for eventuelle innsigelser. 

viii) Kretstingets møte er åpent for tilhørere i den grad det er plass til det. 

ix) Kretstingets forretningsorden godkjennes ved åpning av hvert møte i kretstinget, og 

gjelder inntil forslag om forretningsorden er behandlet og godkjent på neste møte i 

kretstinget. 

x) Under «Åpent Forum» kan det fremmes henstillinger fra Kretstinget til kretsstyret. Det 

voteres over alle slike henstillinger. Kun henstillinger som oppnår alminnelig flertall 

oversendes kretsstyret. Alle fremsatte henstillinger med antall avgitte stemmer for og i 

mot føres i protokollen. 
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Sak 2 Saker: 

2.1 Speidertingssaker 2018 

Speidertingsaker kan leses her: 

https://speiding.no/om-oss/organisasjon/speidertinget/speidertinget-2018 

 

Følgende saker vil tas opp til diskusjon: sak 5.1.1 og sak 5.1.2.  

Dette er lovendringssaker som vi mener påvirker oss spesielt.  

  

5.1.1.: Grunnreglene §1-1 til §1-7, med unntak av speiderløftet 

 Inneholder flere endringer i paragrafene. 

 

5.1.2.: Grunnreglene Speiderløftet. Endring av løftet. 2 gangs behandling og et nytt 

forslag. 

  

 De andre sakene vil vi gå gjennom ved behov og etter kretstingets ønske. 

 Sakene vil bli lest opp fortløpende i stigende rekkefølge.   

 

2.2 Innkomne forslag. 

2.2.1 Flytting av PEFF 1 

Forslagstiller: Peffkurs staben v/ Trond Engen 

 

Forslag: Kurshelga i Peff 1 flyttes fra første helg i mars til andre helg i februar, i første 

omgang som et forsøk, men med ønske om å gjøre det permanent dersom det virker 

etter hensikten. 

 

Begrunnelse: Kursopplegget vi nå følger har to øvelser hjemme i egen patrulje. 

Gjennomføringa har vært litt ymse. Det kan ha flere grunner, men én er at de har vært 

vanskelige å innpasse i troppenes terminlister. Derfor ønsker vi nå å gjøre et par grep 

for å få bedre tid. 

 

Vi vil 

1) fjerne første samling og øvelse 1 og erstatte dette med ei lengre kurshelg med flere 

praktiske øvelser. Dette har peffkursstaben myndighet til å beslutte på egenhånd. 

2) flytte kurshelga til andre helg i februar for å gi bedre tid til øvelse 2, gjennomføring 

av paruljemøte i egen patrulje. Peffkurshelga om våren er i kretsens årshjul satt til 

første helg i mars. Siden årshjulet er et grunnleggende styringsverktøy for både krets 

og grupper, ønsker peffkursstaben tilslutning fra kretstinget for å avvike. 

 

Kretsstyrets innstilling: 

Kretsstyret støtter dette forslaget. 

 

 

https://speiding.no/om-oss/organisasjon/speidertinget/speidertinget-2018
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Sak 3 Åpen post: 

3.1 Bøllekurs for speidere og rovere 

Roverpatruljen jobber med å få flere speidere og rovere med på årsmøtet og 

kretstinget. 

3.2 Ny hjemmeside 

Kretsstyret har blitt kontaktet av Media Nord via KNIFF om ny hjemmeside. 

Kretsstyret vil ha en diskusjon på om behovet for hjemmeside.  

3.3 Økonomi 

Kretsstyret tar en gjennomgang om status ihht budsjett 

3.4 Valg  

Valgkomiteen tar en gjennomgang av hvem som er på valg til neste årsmøte. 

3.5 Kretsleir 2019 

Leirsjef Reidulf Tangen tar en statusoppdatering på planleggingen av kretsleir 2019. 

 

 

 

 

Med speiderhilsen 

Kretsstyret i Grenland krets av NSF    

Kretsleder   Øyvind Danielsen 1. Stathelle  

Visekretsleder  Jostein Haukenæs 1. Skotfoss 

Styremedlem  Siv H. Bjørnstad 5. Skien MS 

Styremedlem   Nora Britt Storhaug 1. Heistad  

Styremedlem  Karoline Syversen 1. Solum 


