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i Grenland krets 
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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. 

 



6.mars 2019 ÅRSMØTE I GRENLAND KRETS AV NSF Side 3 av 11 

 
 
 
 
Sak 1 Konstituering av årsmøtet 2019 ................................................................................... 4 

1.1 Opprop, ordstyrer(e) m.m. ........................................................................................... 4 
1.1.1 Opprop (se vedlegg 1) .......................................................................................... 4 

1.1.2 Valg av ordstyrer: ................................................................................................. 5 
1.1.3 Valg av tellekorps: ............................................................................................... 5 
1.1.4 Valg av referent : .................................................................................................. 5 
1.1.5 Valg av to personer til å undertegne protokollen: ................................................ 5 

1.2 Godkjenning av innkalling .......................................................................................... 5 

1.3 Godkjenning av sakliste............................................................................................... 5 
1.4 Godkjenning av forretningsorden ................................................................................ 5 

Sak 2 Saker: ........................................................................................................................... 6 
2.1 Årsmelding .................................................................................................................. 6 

2.1.1 Kretsstyrets årsberetning ...................................................................................... 6 
2.1.2 Årsmelding Mimes Brønn (se vedlegg 2) ............................................................ 7 
2.1.3 Årsmelding Peff-kurs (se vedlegg 3) ................................................................... 7 

2.2 Regnskap og revisjonsberetning 2018 ......................................................................... 7 
2.3 Innkomne forslag. ........................................................................................................ 8 

2.3.1 Kretsens høstkontigent ......................................................................................... 8 
2.4 Arbeidsplan for 2019 ................................................................................................... 9 
2.5 Budsjett 2019: ............................................................................................................ 10 

Sak 3 Valg ........................................................................................................................... 10 

3.1 Kretsleder, visekretsleder, medlemmer og varamedlemmer til kretsstyret: .............. 10 
3.2 Valgkomité og revisor ............................................................................................... 10 

Sak 4 Åpen post: .................................................................................................................. 11 
4.1 Utdeling av 10års knappen. ............................................................................................ 11 

 
 
 
  



6.mars 2019 ÅRSMØTE I GRENLAND KRETS AV NSF Side 4 av 11 

 

Sak 1 Konstituering av årsmøtet 2019 
 

1.1 Opprop, ordstyrer(e) m.m. 

1.1.1 Opprop (se vedlegg 1) 

I henhold til revisorgodkjente antall betalende medlemmer fra NSF per 31.12.2018 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gruppenavn Antall Repr MØTT 

Grenland krets 4 1  

1. Langesund sjøspeidergruppe 63 8  

Kragerø speidergruppe 16 3  

1. Brevik speidergruppe 38 5  

8. Skien speidergruppe 41 6  

1. Herre speidergruppe 39 5  

3. Skien speidergruppe 68 8  

1. Gulseth speidergruppe 50 6  

1. Solum speidergruppe 50 6  

1. Stathelle speidergruppe 29 4  

2. Gjerpen speidergruppe 6 2  

1. Borgestad speidergruppe 9 2  

1. Skotfoss speidergruppe 75 9  

1. Herøya speidergruppe 21 4  

1. Heistad speidergruppe 70 8  

1. Sannidal speidergruppe 84 10  

1. Bamble speidergruppe 27 4  

Skien FA speidergruppe 29 4  

Porsgrunn FA speidergruppe 61 8  

Porsgrunn FSK speidergruppe 58 7  

5. Skien MS speidergruppe 52 7  

Siljan MSK speidergruppe 66 8  

Gjerpen MSK speidergruppe 41 6  

  997 131  
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1.1.2 Valg av ordstyrer:  

 

1.1.3 Valg av tellekorps:  

 

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 

imot føres i protokollen.  
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Sak 2 Saker: 

2.1 Årsmelding 

2.1.1 Kretsstyrets årsberetning 

 

Kretsstyrets sammensetning fra 7.mars 2018 

Kretsleder: Øyvind Danielsen, 1.Stathelle 

Visekretsleder: Jostein Haukenæs, 1.Skotfoss 

Styremedlem: Siv-Helene Bjørnstad, 5. Skien MS 

Styremedlem: Nora-Britt Evensen Storhaug, 1. Heistad  

Styremedlem: Karoline Syversen, 1.Solum   

 

Varamedlem: Anne Bommen, 1.Bamble  

Varamedlem: Mats Jespersen, Skien FA 

 

2.1.2 Styrets årsberetning 

 

Januar:  

- 31.januar ble det arrangert Fullmånetur for rovere til Hovet– 18 deltakere 

Februar:  

Mars:  

- 2.-4.mars ble det avholdt Vintertur for rovere på Hollane på Lifjell – 10 deltakere 

- 7. mars Kretsens årsmøte ble avholdt i Herøya kirke – 47 delegater deltok. 

- 16. mars 100 års feiringen til Kragerø speidergruppe – Anne Berit, Jostein og Siv 

deltok fra kretsstyret 

- 16.-18.mars deltok Øyvind og Karoline på KL/KS på Gjøvik 

- 26.mars var det vardebrenning i forbindelse med 100års jubileet. 

April:  

- 5. April arrangerte Mimes Brønn Kompass-kurs 

- 5. April ble det avholdt temamøte med tema; «når sier vi nei?» på Heistad 

- 20.-22. april ble det avholdt Kretsbannerkonkurranse på Heistad – Tjeld fra 1. 

Langesund sjø, Rev fra 1. Sannidal, Elg fra 1. Skotfoss og Rev fra 1. Herre gikk 

videre til NM.  

- 22. april ble det avholdt Kampen om Shere Khan Skinn på Heistad – 1. Solum vant 

-  

Mai: 

- 3. mai ble det avholdt temamøte med tema; Overgrep på Heistad 

- 18.-21.mai ble det avholdt jubileumsleir ved Fritidsparken – 349 deltok 

- 27 – 27.mai. Trøkktur nr 20.Mørketrøkk.Skifjell – Heivannet- Blåfjell. Nattbading 

i Heivannet. 24 deltagere. 

Juni:   

- NM i speiding. Nøtterøy. 

• Tjeld fra 1. Langesund Sjø – 61.plass 

• Rev fra 1. Sannidal – 86. plass 

• Elg fra 1. Skotfoss – 93. plass 

• Rev fra 1. Herre – 108.plass 

August:  

September:  
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- 16.september ble det arrangert kretsen kick- off med konkurranse i Fritidsparken – 

25 deltok 

- 20. september ble det avholdt Hjellevannet-rundt, hvor fylkesordfører Svein Tore 

Løkslid deltok sammen med ca 450 deltakere 

Oktober:  

- 16.oktober ble det avholdt kretsting i Kragerø – 37 delegater deltok 

- 19.-21.oktober ble det avholdt Speider og Roverforum i Stavanger. – Martine 

Elseth, Emil Vinje Natland, Tor Kristian Hegna og Guro Forsberg var delegater 

November: 

- 2.-4.november var det Speiderting på Hell – Øyvind Danielsen, Petter 

Gulbrandsen, Hans Eide, Karoline Syversen og Mari Engen var delegater 

- 3.-4.november ble det avholdt Operasjon Villmark av 1.Bamble – 16 deltakere og 

10 postmannskaper. 

Desember:  

- 13.desember var det juleavslutting for ledere og tillitsvalgte på Siljan Hjortefarm 

med 35 deltakere  

 

Utover dette ble det arrangert både Peff-kurs og lederkurs i regi av Mimes Brønn.  

Se egne rapporter.   

 
 

2.1.2 Årsmelding Mimes Brønn (se vedlegg 2) 

 

2.1.3 Årsmelding Peff-kurs (se vedlegg 3) 

 

 

 

2.2 Regnskap og revisjonsberetning 2018 

Regnskap og revisjonsberetningen for 2018 ligger vedlagt. (se vedlegg 4, 5 og 6) 

Regnskapet viser et underskudd på 177 000,- 

Mye av underskuddet ligger i jubileumsfeiring og mangel på positive svar på 

søknader. 

 

Kretsstyrets innstilling:  

Regnskapet og revisjonsberetningen 2018 godkjennes.  
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2.3 Innkomne forslag. 

2.3.1 Kretsens høstkontigent 

 

Det ble på årsmøtet i 2016 vedtatt at kretsens høstkontigent 2016 og 2017 skulle tilfalle 

gruppene.  

Forslaget og begrunnelsen fra 2016: 

-- 
Forslag fra Gjerpen MSK: 

Dagens situasjon er at det kreves inn ½ kontingent for de som meldes inn på høsten. Forbundskontigenten 

tilfaller gruppene, mens kretsen andel går til kretsen. 

 

Begrunnelsen for forbundets side for å la forbundskontigenten tilfaller gruppene er for å fremme 

nyrekruttering og riktig registrering av medlemmer. I slik begrunnelse er også høyst relevant for kretsen og 

harmonisering av praksis mellom forbund og krets på sin plass. For Gjerpen MSK sitt vedkommende har vi 

en del engangsutgifter i forbindelse med nye medlemmer, med at vi blant annet gir bort alle merkene som 

skal på speiderskjorta. Kretsen har derimot har ingen engangsutgifter i forbindelse med nye medlemmer. 

 

Forslag til vedtak: 

For medlemmer som meldes inn i høstsemestret tilfaller kretskontigenten gruppene på lik linje som 

forbundskontigenten. 

 

Kretsstyrets innstilling: 

Forslag vedtas 

 

Kretsstyrets begrunnelse: 

Kretsstyret ser at gruppene har større utgifter ved innmelding av speidere enn selve kretsen. Kontingenten er 

en viktig del av inntekten til kretsen, men vi ser på muligheten for en prøveordning i 2016. 

 

Forslaget enstemmig vedtatt med at det blir en prøveperiode i 2016 og 2017. 

-- 

 

Kretsstyret ser at dette er en ordning som har ført til at gruppene motiveres til å melde inn 

speiderne på høsten.  

 

Kretsstyrets forslag: 

Kretsens høstkontigenten tilfaller gruppene fra 2019. 

 

Kretsstyrets innstilling:  

Forslag vedtas.  
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2.4 Arbeidsplan for 2019 

Som innledning til behandlingen av arbeidsplanen for 2019, gir vi her en evaluering av 

resultatet av de vedtatte mål og tiltak som årsmøtet vedtok for Grenland i 2018: 

Roverpatruljen sine mål 2018:  

Roverne skal i 2018 arrangere Nasjonal 5 kamp. 

Gjennomføre alle rover aktivitetene på årshjulet.  

Resultat:  

Roverne i Grenland arrangerte nasjonal 5-kamp 14.-16.september 

Roverne har ikke gjennom jakketur og kanotur. Gnister ble overført begynnelsen av 2019 

Media-kommunikasjonspatruljen sine mål 2018:  

Opprettholde aktiviteten på Facebook og Instagram 

God mediedekning på årets aktiviteter. 

Resultat: 

Det har vært god aktivitet på Facebook og Instagram 

Det har vært god dekning av årets jubileumsfeiring. 

Samlingspatruljen har som mål i 2018: 

Gjennomføre jubileumsarrangementer 

Fortsette arbeidet med samlinger for leder og rovere med fokus på mobbing, trakassering 

og overgrep. 

Opprette leirkomite for kretsleir 

Resultat: 

Alle jubileumsarrangementene har blitt gjennomført 

Det ble avholdt 3 ledersamlinger med fokus på mobbing, trakassering og overgrep 

Kretsleirkomiteen er godt i gang med planlegging av leir. 

Vekstpatruljen har som mål i 2018: 

Øke til mer enn 1100 medlemmer innen utgangen av 2018 

Resultat: 

Det var pr. 31.12.2018 registrert kun 1021 medlemmer. 

Mål og tiltak for 2019: 

Kretsstyret begynte i 2016 jobben med fokuspatruljer i kretsen. 

Samlingspatrulje, Media-kommunikasjonspatrulje, Roverpatrulje og Vekstpatrulje.  

Roverpatruljen sine mål 2019:  

Roverne skal jobbe for 3 deltakelse Explorer Belt 2020 

Rekruttere rovere for speidernes beredskapsgruppe 

Media-kommunikasjonspatruljen sine mål 2019:  

Vedlikehold av hjemmesiden 

Opprettholde aktiviteten på Facebook og Instagram 

Sørge for god mediedekning på årets kretsleir og årets NM 

Samlingspatruljen har som mål i 2019: 

Avholde ledersamling på NM 

Fortsette arbeidet med temamøter for ledere og rovere 

Samlingspatruljen skal følge opp gjennomføring av kretsleir og samle lederne til ledertreff 

under haikedagen. 

Vekstpatruljen har som mål i 2019: 

Øke til mer enn 1100 medlemmer innen utgangen av 2019. 

Se på muligheter før økt frifondsmidler.  
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Kretsstyrets innstilling:  

Arbeidsplan 2019 vedtas. 

2.5 Budsjett 2019: 
 
Budsjettet 2019 ligger vedlagt (vedlegg 7).  
Det budsjetters med 36 000,- i underskudd 
 
 

Kretsstyrets innstilling:  

Budsjett 2019 godkjennes. 
 

 

 

Sak 3 Valg 

Valgkomiteen til årsmøtet 6. mars 2019 har bestått av Nils Helge Rørå, 1. Gulseth og Tor 

Arne Lundquist, 1. Stathelle. 

  

Valgkomiteen har hatt informasjon på kretsens samlinger, sendt eget informasjonsskriv 

på e-post til alle kretsens gruppeledere. Har snakket med gruppeledere og det er blitt 

gjort direkte henvendelser til kandidater.  

  

3.1 Kretsleder, visekretsleder, medlemmer og varamedlemmer 
til kretsstyret: 

Kretsleder (ikke på valg)           Øyvind Danielsen, 1 Stathelle                

Visekretsleder (på valg for 2 år)   Karoline Syversen, 1. Solum 

Styremedlem (ikke på valg)      Siv-Helene Bjørnstad, 5 Skien MS 

Styremedlem (ikke på valg)      Nora Britt E. Storhaug, 1. Heistad 

Styremedlem (på valg for 2 år) Anne Bommen, 1. Bamble          

  

Varamedlem for 1 år                     Hans Eide, 1. Heistad                    

Varamedlem for 1 år                     Mari Engen, 3. Skien 

Varamedlem for 1 år   Steinar Brogeland, Kragerø  

 

Det skal kun velges to varamedlemmer 

 

 

3.2 Valgkomité og revisor 

Valgkomité velges for et år: 
  Nils Helge Rørå, 1 Gulseth 

Tor Arne Lundquist, 1. Stathelle 

Knut Rugtvedt, Porsgrunn FA 

                                   

Revisor for 1 år:  

Grethe Steinbakken Vidme    2. Gjerpen 
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Sak 4 Åpen post: 

4.1 Utdeling av 10års knappen. 

Følgende ledere skal tildeles 10 års knappen: 

  

Det skal ikke deles ut noen 10 års knapp i 2018. 

 

 

Med speiderhilsen 

Kretsstyret i Grenland krets av NSF  

   

Kretsleder: Øyvind Danielsen                      Visekretsleder: Jostein Haukenes 

1.Stathelle Speidergruppe                                       1.Skotfoss Speidergruppe                            

 

Styremedlem: Siv-Helene Bjørnstad                        Styremedlem: Karoline Syvertsen  

 5.Skien MS Speidergruppe.                                    1. Solum Speidergruppe 

 

Styremedlem: Nora-Britt Evensen Storhaug,  Varamedlem: Anne Bommen  

1. Heistad speidergruppe                                          1. Bamble Speidergruppe 

 

Varamedlem: Mats Jespersen  

Skien FA Speidergruppe 

 

                                                                                 

                                                                                                


