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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 saksliste  
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  
f) opprette en arbeidsgruppe for jubileumsleiren 
 
3 Valg av:  
a) kretsleder, visekretsleder, medlemmer og eventuelt varamedlemmer til kretsstyret 
b) valgkomité og revisor  
c) to 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  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Hedmark krets av Norges speiderforbund 
www.hedmarkkrets.no 

Member of the World Organization of the Scout Movement (WOSM) and the World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). 

 

1 a) valg av ordstyrer(e), stemmekorps, referent og to 
personer til å undertegne protokollen  
 
Forslag til ordstyrer: kretsstyret 
 
Stemmekorps:  
 
Referent:  
 
To personer til å undertegne protokollen:  
 
1 b) godkjenning av innkalling  
 
1 c) godkjenning av saksliste  
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 sette 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. 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 2022 
 
Årsberetning Hammeren 
 
2 b) regnskap og revisjonsberetning 
 
2 c) innsendte saker 
 
2 d) arbeidsplan 
Terminliste frem til sommeren 2023 ble vedtatt på kretstinget 17. oktober 2021. 
Vedtatt jubileumsleir for Hedmark krets i 2023, sette ned en prosjektgruppe for 
leiren.  
 
2 e) budsjett og fastsettelse av kretskontingent 
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Kretskontigent for 2022: 
Ble endret i 2020 til 150,-. Foreslår at den beholdes slik den er.  
 
3 a) valg av kretsleder, visekretsleder, medlemmer og 
eventuelt varamedlemmer til kretsstyret  
-kretsleder velges ny for 2 år (forutsatt søknad om fritak godkjennes) 
-visekretsleder velges ny for 1 år 
-styremedlem sitter nå, kan velges for 2 år  
-styremedlem velges ny for 2 år  
-styremedlem sitter 1 år til 
 
3 b) valg av valgkomité og revisor  
-medlem valgkomite sitter nå, kan velges for 2 år 
-medlem valgkomite sitter 1 år til, neste år som leder 
-revisor sitter nå, kan velges for 1 år 
 
3 c) valg av to tilleggsrepresentanter og vararepresentanter til 
Speidertinget  
 
«Kretsenes og korpsenes representanter: For kretser/korps som kan velge 2 eller 
flere representanter, skal minst 1/3 av representantene være 25 år eller yngre ved 
utgangen av det kalenderåret Speidertinget møtes. Dersom kretsen/korpset ikke har 
slik(e) representant(er) mister kretsen/korpset denne/disse stemmen(e).   
 
Vararepresentant for kretsleder er visekretsleder. Har også denne forfall, kan 
kretsstyret oppnevne et av de øvrige styremedlemmene som representant. Det samme 
gjelder for korpsleder/korpssjef.   
 
Kretsens valgte representant(er) velges blant kretstingets medlemmer for to år om 
gangen, og ingen gruppe kan ha mer enn én av de valgte representantene. De valgte 
representantenes funksjonstid er fra konstituering av ett speiderting til neste 
speiderting konstitueres.» 
 
3 d) valg av to speiderrepresentanter og to roverrepresentanter 
samt vararepresentanter til Speider- og Roverforum.  
 
«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.» 
 
 
 
3 e) andre valg  
-roverombud, helst to rovere.  
 
-forslag fra sittende kretsstyre er at det må tilstrebes at det sitter minst en rover i 
kretsstyret og at roverombudet er ett av kretsstyremedlemmene. 
 

Retningslinjer for Hedmark krets av Norges speiderforbund  



 

Hedmark krets av Norges speiderforbund 
www.hedmarkkrets.no 

Member of the World Organization of the Scout Movement (WOSM) and the World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). 

 

Disse retningslinjene kommer i tillegg til enhver 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.  
 
Øvrige lover for Hedmark krets av Norges speiderforbund, se NSFs lover 
§2-3 på nettsiden https://speiding.no/om-oss/lover-og-retningslinjer 


