Vesterlen krets av Norges speiderforbund
36. ordinære årsmøte i kretsting 4.mars 2014
Protokoll

Kretstinget ble holdt i kantinen til BP Norge med Godeset speidergruppe som vertskap.
Årsmøtets varighet kl.17.00 til kl.20.30
Registrering av delegatene kl.16.15-17.00
1. Åpning
1.1 Flaggutfoldelse v/Godeset speidergruppe
1.2 Leder i Godeset speidergruppe, Kjetil Sævareid, ønsket alle delegater velkommen og gav oss
litt informasjon om Godeset speidergruppe. Sissel Aitken fra BP Norge ga praktiske
opplysninger om lokalet, rømningsveier m.m.
1.3 Fungerende kretsleder Trond Haugland ønsket delegatene vel møtt til årsmøte i kretsting
2014.
2. Konstituering
Møtelederne Jon Alsos og Lars Meling Hultin tok over.
2.1 Godkjenning av representantene.
Opprop v/Heidi Haugland Tveit

Delegater med stemmerett: 79
Observatører: 2

20 grupper representert
2.2 Godkjenning av tellekorps.
Ansvarlig Godeset speidergruppe v/Arne Fasting Sørbø
2.3 Valg av referenter.
Valgt til referenter: Liv Margareth Aksland og Heidi Haugland Tveit.
2.4 Valg av to delegater til å underskrive protokollen.
Valgt til å underskrive protokollen: Tarjei Sandnes og Sissel Skoge
2.5 Godkjenning av innkalling og saksliste.
Innkalling og saksliste ble godkjent med 2 rettelser på valg og kandidater til speider- og
roverforum.
2.6 Forretningsorden.
Forretningsorden for kretstinget 2014 enstemmig vedtatt.
Møtelederne tok forbehold om endring i rekkefølgen på sakene i h.t. dagsorden.
Tilstede: 79 stemmeberettigede

3. Årsmelding for 2013
Årsmelding lagt frem av fungerende kretsleder Trond Haugland, sammen med en takk til alle
komiteer.
Årsmelding for 2013 ble enstemmig godkjent.
4. Regnskap for 2013
4.1 Resultatregnskap for Camp 773 (Furuneset) 2013.
Lagt frem av Lars E. Hauge.
Resultatregnskap for Camp 773 2013 enstemmig godkjent.
4.2 Resultatregnskap for Vesterlen krets 2013.
Lagt frem av Lars E. Hauge. Mindre underskudd enn budsjettert.
Resultatregnskap for Vesterlen krets 2013 enstemmig godkjent.
4.3 Inndekning underskudd.
Lagt frem av Lars E. Hauge.
Kretsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt.
4.4 Revisors beretning.
Denne ble lest opp av Lars E. Hauge.
Revisor har ingen anmerkninger til regnskapet.
Revisors beretning tatt til etterretning.

5. Innkomne forslag
5.1 Forslag fra kretsstyret.
Camp 773
Forslaget ble lagt frem av Trond Haugland. Kretsstyret ber om fullmakt av Kretstinget til å
vurdere om det er hensiktmessig og opprette en egen organisasjon for Camp 773. Denne
vurderingen må gjøres sammen med komite for Camp 773. Det vil da opprettes et eget styre
hvor kretsstyret utpeker et flertall av styremedlemmene. Kretstinget vil fortsatt gjennom
kretsstyret være de som legger føringer for drift og utvikling.
Etter litt diskusjoner ble kretsstyret sitt forslag trukket og nytt forslag fremmet:
Kretsstyret ber om fullmakt til å vurdere og eventuelt opprette en egen organisasjon for
Camp 773. Denne vurderingen må gjøres sammen med komite for Camp 773. Det vil da
opprettes et eget styre hvor kretsstyret utpeker et flertall av styremedlemmene. Kretstinget
vil fortsatt gjennom kretsstyret være de som legger føringer for drift og utvikling.
Kretsstyrets nye forslag ble vedtatt med 59 stemmer for og 9 stemmer mot.

5.2 Forslag fra kretsstyret.
Organisasjonsstruktur NSF
Forslaget som følger ble lagt frem av Torstein Hafsøe. Vesterlen krets ved kretstinget
fremmer sak på Speidertinget om at Speiderstyret setter ned en arbeidsgruppe som vurderer
og utreder ny organisasjonsstruktur frem til Speidertinget i 2016.
Delegat Geir Gil Martens kom her med et motforslag:
Vesterlen krets fremmer sak på Speidertinget 2014 om at Speiderstyret utreder
hensiktsmessigheten ved eksisterende organisasjonsstruktur og eventuelle alternativer fram
til Speidertinget 2016. Forslaget utarbeides av kretsens representanter til Speidertinget 2014.
Begge forslag ble stemt over med 47 stemmer for og 23 stemmer mot
Kretsstyret endret så sitt forslag til:
Speiderstyret setter ned en arbeidsgruppesom vurderer og utreder organisasjonsstrukturen i
NSF frem til Speidertinget i 2016.
Kretsstyrets nye forslag ble vedtatt med 45 stemmer for. Geir Gil Martens forslag fikk 19
stemmer for.
5.3 Forslag fra kretsstyret.
Salg av 7.Stavanger sin hytte på Maudland.
Forslaget som følger ble lagt frem av Arne A. Qvindesland. Kretsstyret får fullmakt til å selge
7.Stavanger sin eiendom på Maudland. Forutsetning for salg er at Kretsstyret er tilfreds med
salgsprisen. Et eventuelt overskudd ved salg går til kretsens kapitalkonto.
Kretsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt.
5.4 Forslag fra kretsstyret.
Salg av Blåhei speiderhytte.
Forslaget som følger ble lagt frem av Arne A. Qvindesland. Kretsstyret får fullmakt til å gå inn
for salg av Blåhei. Forutsetning for salg er at Kretsstyret er tilfreds med salgsprisen. Et
eventuelt overskudd ved salg går til kretsens kapitalkonto.
Etter litt diskusjoner ble kretsstyrets forslag endret til: Kretsstyret får fullmakt til å gå inn for
salg av Blåhei. Forutsetning for salg er at Kretsstyret er tilfreds med salgsprisen. Kretsens
andel av et eventuelt overskudd går til kretsens egenkapital.
Kretsstyrets nye forslag ble enstemmig vedtatt.
5.5 Forslag fra kretsstyret.
Varamedlemmer til kretsstyret.
Forslaget som følger ble lagt frem av Trond Haugland. Årsmøte i kretsen velger 1 vara
styremedlemmer.
Kretsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt.

6. Aktivitetsplan
6.1 Strategisk plan for 2014/2015.
Under punkt 4 i kretsens strategiske satsingsområder 2014 – 2015 ble (I Sandnes regionen
har) strøket.
Strategisk plan for 2014/2015 ble enstemmig vedtatt med denne endring.
7. Budsjett
7.1 Budsjett for Vesterlen krets 2014.
Kretsstyrets budsjettforslag ble lagt frem av Lars E. Hauge.
Forslaget til budsjett for Vesterlen krets 2014 ble enstemmig vedtatt.

8.

Valg
8.1 Valg av delegater til Speidertinget 2014.
79 avgitte stemmer
Følgende 8 delegater ble valgt for 2 år:
Asbjørn Bryne Hogstad u/25 år
Helene Jåtun Vigane u/25 år
Torstein Hafsøe
Øystein Myrås Olsen u/25 år
Sondre Aaberg Lura
Ivar Anton Nøttestad
Lars Meling Hultin
Tor Børge Salvesen

Hinna
Bryne
RBG
Randaberg
1. Lura
Madla
Strand Jørpeland
1. Sandnes

53 stemmer
48 stemmer
42 stemmer
38 stemmer
30 stemmer
30 stemmer
29 stemmer
27 stemmer

Vara:
Herdis Meldal (vara for Asbjørn)
Cato Bjerkeli
Bjørn Soltvedt
Sigurd Mo
Ole Kristian Osmundsen u/25 år
Nils Lindaas
Alf Årsvoll Olsen
John Steinar Aske
Mari Sakkestad
Erlend Lunde Runestad u/25 år
Ingvar Undheim
Vibeke T. Lillestølen

Hinna
1. Sandnes
Godeset
1. Tananger sjø
Tasta
1. Sandnes
Randaberg
Hundvåg MS
Hinna
Hinna
Hå Nærbø
Riska FSK

33 stemmer
24 stemmer
24 stemmer
23 stemmer
23 stemmer
19 stemmer
17 stemmer
15 stemmer
15 stemmer
12 stemmer
12 stemmer
7 stemmer

Til hvert valg har kretsstyret et tilleggsforslag: Hvis valgte delegater melder forfall og det ikke
er nok varamedlemmer får kretsstyret i fullmakt og utnevne delegater.
Delegat Geir Gil Martens kom med et mot forslag: Forslaget strider mot Norges
speiderforbunds lover, og avvises.

Geir Gil Martens forslag ble vedtatt ved akklamasjon. Kretsstyret trekker sitt tilleggsforslag
til valg 8.1, 8.2, 8.3, 8.4 og 8.6
8.2 Valg av delegater til Speiderforum.
Valgt til delegater i 2 år til Speiderforum ved akklamasjon:
Ann Helen Hagen
Hinna
Bjørnar Langeland
Strand Jørpeland
Vara:
Benedicte Pettersen
Rolf Magnus Sandvik

Randaberg
Strand Jørpeland

8.3 Valg av delegater til Roverforum.
Valgt til delegater i 2 år til Roverforum ved akklamasjon:
Oskar Leirvåg
1. Egersund
Solveig Dahl Nøttestad
1. Sandnes
Vara:
Marthe Thorsen Svoldal
Sondre Aaberg Lura

1. Sola
1. Lura

8.4 Valg av varamedlemmer til kretsstyret.
Valgkomitéen har ikke fått kandidater, og valget trekkes.
8.5 Valg av møteledere.
Valgt til møteledere for ett år ved akklamasjon: Jon Alsos og Lars Meling Hultin
Varamøteleder for ett år:
Ingrid Nordbø
Tilleggsforslag fra kretsstyret vedtatt ved akklamasjon.
8.6 Valg av revisor.
Valgt til revisor for ett år ved akklamasjon:

Marion Kjellesvik

8.7 Valg av valgkomite.
Følgende ble valgt for ett år ved akklamasjon:
Asbjørn Bryne Hogstad
Hinna
Emiel Janssen
Madla
Ingvild Ween
Hinna
Tilleggsforslag fra kretsstyret vedtatt ved akklamasjon.
Innimellom sakene ble det tid til følgende:
Ledertrenerkomitéen ved Tor Børge Salvesen og Reidun Egeland delte ut bronseknapp til de
som var tilstede fra prosjektet Unge ledere, og til de som var tilstede som hadde fullført
grunntreningen i 2013.
Livar Risa hadde en presentasjon av Camp 773.

Leder for valgkomitéen Øyvind Opstad orienterte om arbeidet til valgkomitéen.
Varaordfører Bjørg Tysdal Moe kom med en hilsen.
Speidersjef Knut Slettebak kom med en hilsen.
Fungerende kretsleder, Trond Haugland, delte ut Hederstegn og Æreskniv som takk for
arbeidet med tårnet til Stavanger 2013. Tarjei Sandnes fra Godeset fikk hederstegn og Johan
Skjeivik fra Madla vil få dette ved en annen anledning, Emiel Janssen fra Madla og Huw Pagler
fra 1. Tananger sjø fikk Æreskniven.
Kretsleder i KM, John Ottar Motland, kom med en hilsen.
Daglig leder, Ivar Anton Nøttestad informerte om Riga og kretsleir i 2015.
9. Avslutning
Trond Haugland takket alle for oppmøtte, og møteledere med blomster.
Han delte ut en rose til hver av gruppene som hadde 20 timer dugnad på Camp 773 i 2013.
Dessuten fikk referenter og arrangørene blomster.
Takk til vertskapet, Godeset speidergruppe.
Flagginnrulling. Speiderbønnen.

Valgt til referenter

--------------------------------------------Liv Margareth Aksland

-------------------------------------------------Heidi Haugland Tveit

Valgt til å underskrive protokollen

--------------------------------------------Tarjei Sandnes

-------------------------------------------------Sissel Skoge

Valgte møteledere

--------------------------------------------Jon Alsos

-------------------------------------------------Lars Meling Hultin

