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Møtereferat 
 
Kretsting, Frydenlund skole, Elverum, 27. oktober 2012 kl. 13.00 
 

Til stede: Se egen liste over delegater 

Referent: Arild Feragen 

 
Sak 1:  
Kretstinget ble åpnet av kretsleder Dag Ivar Mortensen 
 

Sak 2: 

Sak 2.1: Møteinnkalling 

Møteinnkallingen ble godkjent 
 

Sak 2.2: Dagsorden 

Dagsorden ble godkjent 
 

Sak 2.3: Forretningsorden 

Forretningsorden ble godkjent 
 

Sak 3: Godkjenning av delegater. 

17 stemmeberettigede. 
 

Sak 4: Valg 

Sak 4.1: Valg av møteleder 

Dag Ivar Mortensen ble valgt 
 

Sak 4.2: Referent 

Arild Feragen ble valg 
 

Sak 4.3: Tellekorps 

Lars Rugsveen og Britt Libak ble valgt 
 

Sak 4.4: To til å skrive under protokoll 

Cathrine Wilberg og Leif Erland Bæk ble valg 
 

Sak 5: Terminliste 
Noen forandringer i forhold til utsendt terminliste. 
 
2012 
Tom Evensen, Stein Arne Bekkum og Julianne Netteland reiser på Speidertinget. 
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2013 
Rover/lederbowling: Innbydelse sendes ut. Avholdes på Røros og Hamar. 
 
Roversamling: Roverombud ansvarlig 
 
Fordypningsmerkehelg: Invitasjon kommer.  1. Løten og Brekken er ansvarlige. 
 
Ledersamling: Tenkt en helg fra fredag til søndag med en del aktiviteter slik at lederne skal få litt påfyll. 
Planlagte aktiviteter er blant annet rappellering og kameratredning med kano i basseng. 
 
12-14 april: Lederkurs for Mjøsklubben 
 
Kretsens dag: Mjølner har overtatt arrangementet 
 
Småspeiderleir: 1. Løten er ansvarlig og avholdes på Hammeren.  
Dato endret til 31. mai – 2. juni 
 
Lederkurs: 8-10 november på Hammeren for ledere og rovere. 
 

Kommentarer og endringer: 

Ledersamling: Kanskje litt mye med en hel helg. Forslag om en liten ledersamling på fordypningsmerkehelga i 
februar. Ledersamling sammen med kretsting? 
Bruke landsleiren som et tema. 
 
Forslag om å legge kretstinget til fordypningsmerkehelga. 
Kombinasjon merkhelg og kretsting ingen god ide. 
 
Deltakelse på kretsting bør bli mer interessant for rover og speidere.  
Dette må kretsstyret jobbe mer med. 
 
Mulig å slå sammen ledersamling og lederkurs (for Mjøsklubben). 
Kan kanskje trekke mer folk da. Mjøsklubben + kretsstyret er ansvarlig. 
 
Kretsting: Ta kontakt med landsleirkomiteen og høre om de kan komme å fortelle litt om landsleiren. 
 
Kretsting – Terminliste: Legges til Alvdal 
 
Terminliste vedtatt med rettelser. (17 stemmer for) 
 

Sak 6: Speiderting 2012 

Speidertingssak 5.2.11: Sammensetning av speidertinget 

Endringen er at alle grupper kan sende 2 delegater til speidertinget. 
Kan være økonomisk vanskelig for de små gruppene, men intensjonen er god. 
 
Bør det henstilles til at saken sendes til en grundigere utredning? 
 
Kretsstyret ønsker ikke denne endringen. 
 

Forslag 1: Kretsen ønsker ikke endring 

Forslag 2: Kretsen ønsker ikke endringen, men henstiller til at forslaget utredes grundigere. 
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Kretsen ønsker ikke en endring: 17 stemmer 
Sende henstilling til speidertinget: 15 mot 2 stemmer 
 
Hanne Mette og Roy Arild kommer med et forlag til henstilling. 
 
Forslag til henstilling: 
Intensjonen i forslaget om å få økt delaktighet og frammøte på speidertinget er god. 
Demokrati i forhold til medlemstall blir imidlertid skjevt i forhold til medlemsmasse, da gruppenivå gir to 
representanter uavhengig av antall registrerte medlemmer. 
 
Dagens demokratiske nivåer med gruppe-, krets- og speiderting er velfungerende, og vi ber derfor om at 
speiderstyret utreder en endring av antall representanter til speidertinget ved at kretsens antall delegater økes 
vesentlig i forhold til medlemsmasse. 
Ordningen med delegater over/under 25 år videreføres med økning til halvpart under 25 år. 
 
Henstillingen ble godkjent og tas med til speidertinget. 
 

Speidertingssak 7.1: Forslag til forskyvning av NSFs fireårssyklus for leirer 

Kretstingets stemmer 16 stemmer mot og 1 blank 
 

Speidertingssak 7.2: Eiendomsdrift i Aksjeselskap 

Kretsstyret ønsker at forslaget vedtas. 
 
Bakdelen er at vi kan miste alle eiendommene og verdiene ved en eventuell konkurs. 
Fordelen er momskompensasjon ved investeringer. 
 
Forslaget ser fint ut på papiret og er dårlig fremlagt i sakspapirene. Her er det mange fallgruver da de fleste 
speiderledere rundt om kring i landet vet for lite om aksjelov o.l. 
 
Kretstinget stemmer mot at forslaget vedtas (17 stemmer mot) 
 
Speidertingssak 8: Valg 
Kretstinget synes at valgkomitéens henstilling er god. 
 
 

   

Dag Ivar Mortensen - Kretsleder  Arild Feragen - Referent 

   

   

Cathrine Wilberg  Leif Erland Bæk 

 


