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Saksliste kretsting
1 Konstituering av kretstinget:
a) valg av ordstyrer(e), stemmekorps, referent og to personer til å undertegne protokollen
b) godkjenning av innkalling
c) godkjenning av sakliste
d) godkjenning av forretningsorden

2 Saker:
a) årsmelding
b) regnskap og revisjonsberetning
c) innsendte saker som kretsstyret, grupper eller kretstingets medlemmer fremmer for kretsting. Hvis ikke
kretstinget har fastsatt noe annet skal saker som skal behandles av kretstinget være sendt kretsstyret senest en
måned før møte i kretstinget.
d) arbeidsplan
e) budsjett og fastsettelse av kretskontingent

3 Valg av:
a) kretsleder, visekretsleder, medlemmer og eventuelt varamedlemmer til kretsstyret
b) valgkomité og revisor
c) tilleggsrepresentanter og vararepresentanter til Speidertinget
d) to speiderrepresentanter og to roverrepresentanter samt vararepresentanter til Speider- og Roverforum. Ved
disse valgene er det bare henholdsvis kretstingets speider- og roverrepresentanter som har stemmerett.
e) andre valg

4 Orienteringer og informasjon
a) NM 2017
b) Småspeiderkonkurransen på kretsens dag
c) Revisjon grunnregler NSF
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1 a) valg av ordstyrer(e), stemmekorps, referent og to
personer til å undertegne protokollen
Forslag til ordstyrer: Roy Arild
Forslag til referent: Rune

1 b) godkjenning av innkalling
Publisert på www.hedmarkkrets.no, gjort kjent via facebook side, facebook gruppe og epost til gruppeledere
21. desember 2015.

1 c) godkjenning av sakliste
Se forrige side.

1 d) godkjenning av forretningsorden
1. Kretstinget ledes av valgt møteleder
2. Møtebok føres av valgt referent. Den undertegnes av kretsleder, to valgte representanter og referent
3. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ett minutts taletid. Møteleder har rett til å
foreslå forkortelse av taletiden og forestå strek med de inntegnede talere.
4. Alle forslag må leveres skriftlig til møteleder med representantens navn.
5. Alle vedtak avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med unntak som loven fastsetter (§ 2-3-2). Skriftlig
votering kan finne sted hvis en representant forlanger det. Alle valg foregår skriftlig når det er mer enn en
kandidat, eller når en av representantene krever det. Ved skriftlig votering teller ikke blanke stemmer. Ved
stemmelikhet anses forslaget som falt.
6. I møteboka føres inn alle forslag og de vedtak som er gjort, med antall avgitte stemmer for og imot.
7. Referat fra kretstingets møter sendes alle lederne i kretsen.
8. Kretstingets møte er åpent for alle interesserte.

2 a) årsmelding
16.-18. januar 2015 ble det arrangert ledertrenersamling i NSF, denne var på Haraldvangen kurs og
konferansesenter i Hurdal. Deltakere fra Hedmark var Hanne Mette Lundberg, Øystein Gonsholt og Roy Arild
Rugsveen.
Onsdag 21. januar 2015 var det igjen klart for ”kretsmesterskap” i bowling på Hamar. Hele 16 deltakere fra 1.
Løten, Ringsaker og 2. Romedal/1. Vang dukket opp. Vi spilte en runde og alle storkoste seg. Det var Trygve
fra 1. Løten som stakk av med seieren denne gang med 139 poeng.
30. januar til 1. februar 2015 arrangerte roverombudene roversamling for alle rovere i Hedmark.
Lørdag 7. februar 2015 ble det avholdt kretsting for Hedmark krets på Røros.
Det møtte 37 delegater og 10 observatører til kretstinget som var flott tilrettelagt med servering osv av Røros
speidergruppe.
Kretsstyret for 2015 har vært:
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-kretsleder Roy Arild Rugsveen
-visekretsleder Arild Brynhildsvold
-styremedlem Stian Ringstad
-styremedlem Atle Mellum
-styremedlem Rune Hoel
-kasserer Hanne Mette Lundberg
Helga 14.-15. mars 2015 ble det arrangert temahelg på Alvdal – Friluftsliv i Aukrustbygda.
Alle 13 speidergruppene i Hedmark krets deltok i gjennomføringen av de forskjellige aktivitetene som var:
Kelner, Kokk, Air Scout (fly og flyteori), Speiderhistorie, Skogsdrift, Orientering, Pionering, Fuglekjennskap,
Fiske, Husstell, Ski, Brannvern, Sal og scene.
På Plassen skole møtte det frem 176 deltakere på lørdag morgen og det ble gjennomført to økter på lørdagen.
Lørdagskvelden var det gallamiddag med underholdning lagd i stand av de som var på aktivitetene kelner,
kokk, sal og scene. På menyen sto det feilorienterte texmex boller, fuglekjennerens kyllinggryte og eplekjekke
pionerspeidere med innslag av bark. Dette smakte helt fortreffelig.
Med så mange deltakere så valgte mange å sove utendørs natt til søndag.
På søndagen ble den tredje økten gjennomført før alle kunne reise hjem med en flott helg bak seg.
Kretsstyret retter en stor takk til alle gruppene som deltok, og som sammen gjorde denne helga til et godt
minne under kyndig ledelse av 1. Vang og 2. Romedal.
20.-21. mars 2015 deltok Hanne Mette Lundberg og Roy Arild Rugsveen på NSF sin samling for krets- og
korpsledere. Samlingen var på Sørmarka kurs- og konferansesenter.
10.-12. april 2015 arrangerte Mjøsklubben peffkurs 2 på Hammeren leirsted. Her hadde Hedmark med 3
deltagere.
Helga 8.-10. mai 2015 ble det arrangert kretsens dag på Gåsbu.
Brumunddal speidergruppe var teknisk arrangør og hadde lagt opp til en flott helg som ble fint gjennomført
med 17 speiderpatruljer fra fredag til lørdag, og med 12 småspeiderpatruljer på søndag.
Her er de tre øverste plassene for småspeidere og kampen om Kaa’s skinn:
* 1. plass og vinnere av Kaa’s skinn for småspeidere til Bjørnene fra 1. Løten
* 2. plass for småspeidere til Haiene fra 1. Løten
* 3. plass ble delt mellom Hakkespett fra Engerdal og Ørnene fra 1. Løten
Og for speiderne i kretsbannerkonkurransen, og plass til NM i speiding ble:
* 1. plass KBK til Ørn fra Brumunddal
* 2. plass KBK til Oter fra 1. Løten
* 3. plass KBK til Falk fra Brumunddal
Fra fredag til søndag 29.-31. mai 2015 var det småspeiderleir. Denne ble holdt på Hammeren i Løten.
Her deltok 47 småspeidere og ca 20 ledere.
I tillegg deltok 8 ledere fra Ringsaker speidergruppe, som denne gangen var tekniske arrangører.
Aktivitetene denne helgen var fuglekassesnekring, laging av fiskestang og fisking og kano. Selv om været
ikke var av det beste slaget koste både store og små seg. God mat, lek og leirbål var med å lette stemningen.
5.-7. juni 2015 var det NM i speiding, og dette ble avviklet på Hognestad på Jæren.
Hedmark stilte med patruljene Ørn og Falk fra Brumunddal og patruljen Bæver fra 1. Løten (Oter kunne ikke
stille, og Bæver hadde 4. plass på kretsbannerkonkurransen).
Resultatet for våre patruljer, av 123 patruljer, ble slik:
-25. plass til Ørn fra Brumunddal
-59. plass til Bæver fra 1. Løten
-67. plass til Falk fra Brumunddal
Lørdag 20. juni 2015 samlet 310 speidere og ledere seg en uke på Kragenäs for årets sommerleir. Denne var et
samarbeid mellom NSF kretsene Vestoppland, Gudbrandsdal og Hedmark samt KM speiderkretsen Hedmark
og Oppland.
Leirstedet eies og drives av Göteborgs scoutdistrikt og det byr på en flott leirplass med flott gressbakke,
vannposter, toaletter, badeplass osv, alt man måtte ønske seg av en leirplass.
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Leiruka startet med innrykk på lørdag og bygging av leir. Søndag fortsatte med
bygging av leir og speidergudstjeneste og åpningsleirbål.
Mandag til torsdag var det økter med mange flotte gruppebidrag, blant annet laging
av årmbånd, elghode, godterier, skjerfknute, tennbriketter, spritbrennere, rappmobil
osv. Det var også aktiviteter som klatring, roing av vikingskip, fisketur ute på havet.
I løpet av disse dagene var også de aller fleste speiderne ute på haik hvor de gikk og/eller padlet og overnattet
utenfor leiren.
For lederne ble det arrangert norsk grunnkurs førstehjelp, sikkerhet på tur og livredning i vann.
Fredag var det markedsdag med masse liv og røre. På kvelden var det avslutningsleirbål. Lørdag ble det å ta
farvel med gamle og nye venner, og vi reiste hjem med mange gode minner fra årets sommerleir.
14.-16. august 2015 arrangerte "brødrene Dalton" scoutriderstreff for norske og danske scoutridere på Hamar.
Stedet for treffet var lagt til speidersenteret på Stafsberg, og det deltok 27 scoutriders. Vi hadde en flott
rundtur på lørdagen med innlagt lunsj i hagen hos Harald B. Pettersen.
Helga 25.-27. september 2015 arrangerte Mjøsklubbene peffkurs 1 på Hammeren leirsted med kursledere
Hanne Mette Lundberg og Roy Arild Rugsveen.
Det deltok totalt 24 speidere fra følgende speidergrupper: Østre Toten speidergruppe, Gjøvik speidergruppe,
Fjerdum speidergruppe, Brøttum speidergruppe, Brumunddal speidergruppe, 1. Vang speidergruppe, 1.
Romedal speidergruppe, 1. Løten speidergruppe og Alvdal speidergruppe.
23.-25. oktober 2015 arrangerte NSF friluftsløft for ledere på Råholt. Dette arrangementet kom i stedet for
lederløft. Fra Hedmark var det 6 deltagere.
Søndag 1. november 2015 ble det arrangert kretsting-terminliste i Engerdal.
Klokken 0900 ble det gjennomført modulen «Sikkerhet på tur» som hører til Trinn 1 i lederutdanningen.
Etter dette ble det en økt med diskusjoner og læring rundt medlemssystemet min.speiding.no.
Selve kretstinget startet klokken 1300 med 22 delegater tilstede. Vi fikk flott oppvartning av Engerdal og
Alvdal speidergruppe, speiderne hadde i løpet av helga lagd i stand mat, og serverte den for kretstinget.
Vi fikk vedtatt terminliste for 2016 og frem til sommeren 2017.
7.-8. november 2015 var det satt opp lederkurs i Mjøsklubben. Det var trinn 2 som var satt opp, men pga kun
4 påmeldte så ble dette kurset kansellert.
St. Georgsgildene arrangerte fredsbønn i Domen 24. november 2015 med utsendelse av fredslyset fra
Betlehem.
Hedmark krets har i løpet av 2015 avholdt 4 kretsstyremøter.
Ved inngangen av 2015 var det 13 aktive grupper i Hedmark med totalt 487 medlemmer.
Ved utgangen av 2015 var det 13 aktive grupper i Hedmark med totalt 503? medlemmer.
Årsberetning Hammeren
2015 har ikke vært noe hendelsesrikt år på Hammeren, utleie har
vært som fjoråret - altså noe lite utleie. Kretsen har avholdt
Småspeiderleir og peffkurs , ellers er det litt forskjellige som
leier.
Prosjekt uthus er nå i ferd med å bli ferdigstilt, frontveggen er
ferdig og har fått nye dører, det er blitt montert takrenner og
lagerrommet har fått golv og hyller, så nå er det fin plass for
griller og diverse innomhus.
Paviljongen har også fått en oppgradering av taket, så nå holder
vannet seg for det meste unna.
Gårdsplass, veg og parkering har også fått nytt lag med grus.
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Neste vedlikeholdsprosjekt blir nok på og i hovedhuset, med unntak av kjøkkenet
som er nyoppusset, er det er behov for maling både ute og inne.
Når 2016 starter har Kretsen og 1. Løten blitt enige om en leieavtale for Hammeren,
som gjør at kretsen ikke vil ha driftskostnadene for plassen.
Utleie og vedlikehold vil fortsatt 1. Løten ha ansvar for i samråd med kretsstyret.
Vi er også i startfasen med en FB side for hammeren der vi vil legge ut litt informasjon og bilder.
Til slutt vil jeg som vanlig oppfordre flere til å bruke Hammeren, ta kontakt med undertegnede på tlf
47703447 eller mail : stenslett161@gmail.com
Mvsph. Tom Evensen

2 b) regnskap og revisjonsberetning

REGNSKAP FOR PERIODEN 01.01.2015 – 31.12.2015
INNTEKTER
Kretskontingent drift a 100
Egenandel aktivitet speider
Egenandel aktivitet led/rov
Utleie Hammeren
Grunnstøtte Hedmark fylke
Tilskudd Fylkeskommunen
Refusjon mva
Gaver
Salg merker
Renter drift/plassering
SUM

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

45.200,00
138.895,37
2.000,00
18.500,00
10.000,00
55.000,00
9.554,00
2.630,00
3.160,00
1.798,85
286.738,22

UTGIFTER
Administrasjon,reise,
Leder/rover aktiviteter
Speideraktiviteter
Drift Hammeren
Bankomkostninger
SUM

kr
kr
kr
kr
kr
kr

3.700,00
15.227,40
131.100,29
21.304,84
0,00
171.332,53

DRIFTSRESULTAT

+ kr 115.405,69

EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER/TIL FOND
Kretskont Hammeren a 20,00 kr
9.040,00
Renter forvaltning Tynset
kr
4.854,16
Arbeidskapital kretsleir
kr
5.000,00
Andel overskudd kretsleir
Kr 95.414,49
EKSTRAORDINÆRE UTGIFTER/FONDSDISPOSISJONER
Investering Hammeren
kr
0,00
Støtte utstyr Alvdal og Engerdal kr
60.000,00
ÅRSRESULTAT

+ kr

169.714,34
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BALANSEREGNSKAP
Eiendeler
Bank 1875 20 69251 drift
Bank 1503.47.86671 plassering
Bank 1875 09 03351 Tynset
Bank 7162 05 46849 drift
Eiendommen Hammeren
Beholdning andre eiendeler
Sum

kr
148.364,00
kr
252.792,73
kr
337.522,76
kr
22.425,51
kr
360 000,00
kr
5.000,00
kr 1.126.105,00

Gjeld og egenkapital
Forvaltning Tynset gruppe
Pantelån Hammeren
Egenkapital
Sum gjeld og egenkapital

kr
337.522,76
kr
0,00
kr
788.582,24
kr 1.126.105,00

INVESTERINGSFOND HAMMEREN (opprettet 1996)
Bundet pr 01.01.15
+ Overførsel for 2015
-investering 2015
Bundet pr 311215

kr
kr
kr
kr

31.529,17
9.040,00
0,00
40.569,17

FORVALTNING TYNSET fra mai 2011 – 5 år
Opprinnelig beløp 371.753,77
Saldo 010115
Renter 2015
Utbetalinger 2015
Saldo 311215

kr
kr
kr
kr

392.668,60
4.854,16
60.000,00
337.522,76

Gaupen 21.01.2015
Hanne Mette Lundberg

Revisjonsberetning:

2 c) innsendte saker


Overskudd fra kretsleir 2015 på kr 95.414,49 foreslås fordelt slik: kr 50.000,- avsettes til investeringsfond
Hammeren og kr 45.414,49 avsettes i fond reisestøtte til Nord 2017

2 d) arbeidsplan
Terminliste frem til sommeren 2017 ble vedtatt på kretstinget 1. november 2015.
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2 e) budsjett og fastsettelse av kretskontingent
Forslag budsjett 2016:
Kretskontingent, drift
100,- * 400
Kretskontingent, Hammeren 20,- * 400
Egenandel aktivitet speider
Egenandel aktivitet rover/leder
Salg merker
Utleie Hammeren
Støtte og tilskudd
Refusjon mva
Gaver
Bruk av egenkapital prosjekt nye grupper
Bruk av egenkapital
Renter

40 000
8 000
100 000
2 000
1 000
30 000
25 000
5 000
1 000
100 000
15 000
0

Sum inntekter

327 000

Kretskontingent Hammeren
Administrasjon og reise
Kjøp merker
Speideraktiviteter
NM i speiding
Rover/lederaktiviteter
Speiderting 2016
Speider- roverforum 2016
Drift Hammeren
Egenandel prosjekt nye grupper

8 000
20 000
0
110 000
15 000
20 000
12 000
12 000
30 000
100 000

Sum utgifter

327 000

Kretskontingent for 2017:
Forslag: Beholdes på kr 120,- (hvor kr 20,- går til Hammeren)

3 a) valg av kretsleder, visekretsleder, medlemmer og eventuelt varamedlemmer
til kretsstyret
-visekretsleder Arild Brynhildsvold sitter nå, skal velges ny for 2 år
-styremedlem Atle Mellum sitter nå, skal velges ny for 2 år
-styremedlem Rune Hoel sitter nå, skal velges ny for 2 år
-kretsleder Roy Arild Rugsveen, sitter 1 år til
-styremedlem Stian Ringstad, sitter 1 år til
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3 b) valg av valgkomité og revisor
-valgkomite for 2 år (Øystein Gonsholt sitter nå)
-(Jens Yngve Mathisen sitter 1 år til i valgkomite)
-revisor for 1 år (Jens Yngve Mathisen sitter nå)

3 c) valg av tilleggsrepresentanter og vararepresentanter til Speidertinget
-Speidertinget 4.-6. november 2016 i Drammen (kretsleder og to valgte representanter for Hedmark krets)

3 d) valg av to speiderrepresentanter og to roverrepresentanter samt
vararepresentanter til Speider- og Roverforum.
-Speiderforum 14.-16. oktober 2016 ved Gulsrud leirsted, Modum
-Roverforum 14.-16. oktober 2016 ved Gulsrud leirsted, Modum

3 e) andre valg
-roverombud, Ragnhild Holen og Ola Langen sitter nå
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Retningslinjer for Hedmark krets av Norges speiderforbund
Disse retningslinjene kommer i tillegg til en hver tid gjeldende lover og
retningslinjer i NSF.
Hvis det er uoverensstemmelse mellom Hedmark krets sine retningslinjer og NSFs
lover og retningslinjer, så er det NSFs lover og retningslinjer som gjelder.
Følgende ble vedtatt på kretstinget 8. februar 2014:
- På kretstingene, både terminliste og årsmøte, forventes det at alle kretsens aktive speidergrupper er
representert med minst 1 delegat.

Utdrag fra NSFs lover:
2 - 3 Krets
§ 2-3-1 Forbundet er administrativt delt opp i geografiske områder kalt kretser.
Kretsgrensene fastsettes av Speiderstyret i samråd med de berørte kretsene.
§ 2-3-2 Kretstinget er kretsens øverste myndighet og består av kretsstyrets medlemmer og valgte
representanter for gruppene.
Gruppenes representanter til kretsting: Gruppeleder og én valgt representant for hver påbegynte ti betalende
medlemmer i henhold til siste årsmelding. Det velges også vararepresentanter. Dersom gruppen har valgt
gruppeassistent, er denne vararepresentant for gruppeleder.
Minst 1/3 av gruppens valgte representanter skal være 25 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret
kretstinget møtes. Dersom gruppen ikke har representanter som er 25 år eller yngre, mister gruppen disse
stemmene på kretstinget.
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 hver påbegynte femti betalende medlemmer i sammenslutningen.
Valgkomiteen og revisor har talerett ved behandling av relevante saker.
§ 2-3-3 Kretstinget har minst ett ordinært møte hvert år.
Ekstraordinært møte i kretstinget kan holdes når kretsleder eller minst halvparten av kretsstyrets, eller 1/3 av
kretstingets, medlemmer krever det. Innkalling med saksliste og saksdokumenter sendes tingets medlemmer
minst to uker før møtet.
§ 2-3-4 Kretstinget skal behandle:
1 Konstituering av kretstinget:
a) valg av ordstyrer(e), stemmekorps, referent og to personer til å undertegne protokollen
b) godkjenning av innkalling
c) godkjenning av sakliste
d) godkjenning av forretningsorden
2 Saker:
a) årsmelding
b) regnskap og revisjonsberetning
c) innsendte saker som kretsstyret, grupper eller kretstingets medlemmer fremmer for kretsting. Hvis ikke
kretstinget har fastsatt noe annet skal saker som skal behandles av kretstinget være sendt kretsstyret senest en
måned før møte i kretstinget.
d) arbeidsplan
e) budsjett og fastsettelse av kretskontingent
3 Valg av:
a) kretsleder, visekretsleder, medlemmer og eventuelt varamedlemmer til kretsstyret
b) valgkomité og revisor
c) tilleggsrepresentanter og vararepresentanter til Speidertinget
d) to speiderrepresentanter og to roverrepresentanter samt vararepresentanter til Speiderforum og Roverforum.
Ved disse valgene er det bare henholdsvis kretstingets speider- og roverrepresentanter som har stemmerett.
e) andre valg
§ 2-3-5 Kretsleder, visekretsleder og styremedlemmer velges for to år. Kretstinget bestemmer om hele styret
skal velges samtidig for to år, eller om halvparten av styret er på valg hvert år.
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Medlemmer til valgkomite velges for to år og revisor velges for ett år.
For speiderrepresentanter og roverrepresentanter med vararepresentanter til
Speiderforum og Roverforum, er funksjonstiden fra åpningen av første Speider- og
Roverforum etter valget til åpningen av neste Speider- og Roverforum.
Valg til kretsstyret, Speidertinget og Speiderforum og Roverforum forberedes av en
valgkomite. Valgbare er alle som oppfyller kravene til å være tillitsvalgt eller leder, og har sagt seg villig til å
motta valg. Ansatte i et organisasjonsledd i Norges speiderforbund kan likevel ikke være medlemmer av
kretsstyret eller valgkomiteen. Alle valg avgjøres ved alminnelig flertall.
§ 2-3-6 Kretstingets møte ledes av valgt(e) ordstyrer(e). Det føres protokoll for kretstingets møter.
Protokollen underskrives av ordstyrerne og valgte medlemmer av kretstinget.
§ 2-3-7 Kretsstyret består av kretsleder og inntil åtte medlemmer. Kretstinget avgjør hvordan styret skal
organiseres, og om det skal velges varamedlemmer.
§ 2-3-8 Kretsstyret innkalles med minst en ukes varsel av kretsleder, eller når minst 1/3 av styrets medlemmer
krever det.
§ 2-3-9 Kretsstyret står for den daglige ledelsen av kretsen.
Kretsen støtter gruppene i deres daglige arbeid, utvikling og vekst.
Speiderstyret gir retningslinjer for kretsens virksomhet, og kan i samråd med kretsen gi særskilte retningslinjer
for den enkelte krets.
Kretsstyrets oppgaver:
- Å fremme Norges speiderforbunds mål i eget område.
- Å holde jevnlig kontakt med den enkelte speidergruppe og gi relevant støtte, råd og oppmuntring i det
løpende arbeidet, herunder oppstart av nye grupper.
- Utvikle og formidle programtilbud og arrangementer der speidingens helhet, metoder og mål blir ivaretatt.
- Gi tilbud om ledertrening og lederutvikling, herunder Norges speiderforbunds grunntrening, trening av
førerpatruljer og opplæring i bruk av treningsprogrammet.
- Planlegge og lede den daglige drift av kretsen, herunder kretsens eiendeler og økonomi. Påse at forbundets
lover og retningslinjer etterfølges av kretsen og kretsens medlemmer, samt følge opp kretstingets beslutninger.
- Være Norges speiderforbunds politiske ledd i kretsen, og spesielt opprettholde et godt forhold til
myndigheter, lokalsamfunn og andre organisasjoner.
3-2 Tillitsvalgte og ledere
§ 3-2-1 I arbeidet med å oppnå forbundets mål har Norges speiderforbund:
a) Tillitsvalgte
Medlemmer som gjennom valg på gruppeting, kretsting, korpsting eller speiderting påtar seg ledelsesoppgaver
i henhold til de valg som blir gjort. En tillitsvalgt må oppfylle NSFs kvalifikasjonskrav for tillitsvalgte.
b) Ledere
Et medlem som påtar seg ledelsesoppgaver og som er godkjent leder. En leder må oppfylle NSFs
kvalifikasjonskrav for ledere.
§ 3-2-2 Norges speiderforbund kan kreve politiattest av alle ledere og tillitsvalgte etter retningslinjer fastsatt
av Speiderstyret.
§ 3-2-3 a) Tillitsvalgte kan bare inneha samme funksjon sammenhengende inntil 6 år, og kan først gjenvelges
etter et opphold på minst ett år. Speidersjef, visespeidersjef og speiderstyremedlem regnes ikke som samme
funksjon. Tilsvarende gjelder for kretsleder, visekretsleder og kretsstyremedlem, for korpssjef, visekorpssjef
og korpsstyremedlem og for gruppeleder og gruppeassistent. Speiderstyret kan i særlige tilfeller dispensere fra
regelen.
b) Ledere bør ikke inneha samme funksjon i mer enn 6 år i sammenheng.
§ 3-2-4 Kretsstyret godkjenner nye ledere i grupper og krets. Korpsstyret godkjenner nye ledere i grupper
tilknyttet korpset og i korpset. Øvrige ledere godkjennes av Speiderstyret.
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