K R E T S T I N G 2018
Det innkalles herved til Kretsting i ABspeiderne, Norges speiderforbund

SØNDAG 4. MARS 2018 KLOKKEN 18.00
Adresse: Wøyen Gård, kantinen – vis à vis speiderkontoret.
Oppmøte for registrering senest 15min før Kretstinget starter.
Dersom NSF kontingenten er betalt i løpet av de siste 7 dager må kvittering medbringes.
Kretsens terminliste kan leses på kretsens nettside www.abspeiderne.no.
Kretsstyret oppfordrer alle til å ha satt seg inn i terminlisten, både for egen gruppes del, og for
behandling av budsjettet under Kretstinget.
GRATIS SERVERING. Tenk miljø og ta med kopp.
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7. VALG
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Kom og si hva DU mener

FORRETNINGSORDEN
(Vedtatt på Kretstinget 2013)

1. Tinget ledes av en valgt møteleder.
2. Protokollen føres av en valgt referent. Protokollen undertegnes av referent, kretsleder samt to
valgte representanter.
3. Ingen representant har rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. Gjelder ikke forslagsstiller.
4. 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.
Etter strek kan forslag ikke fremmes eller trekkes tilbake.
5. Forslag utenom de på sakslisten oppsatte saker, kan ikke fremmes. Alle forslag må leveres
skriftlig til møteleder, undertegnet med representantens navn.
6. Alle vedtak avgjøres med flertall av de avgitte stemmer med de unntak som NSFs grunnregler og
lover setter.
7. Alle valg foregår skriftlig dersom det er mer enn en kandidat eller når en av representantene
forlanger det.
8. I protokollen føres inn alle forslag og de vedtak som er gjort, med antall stemmer for og imot.
Navnene på debattantene føres likeledes inn.
9. Protokollen sendes gruppene umiddelbart etter tinget.
10.Kretstinget er åpent for tilhørere hvis plassen tillater det.

SAK 1 - KONSTITUERING
(a)
Valg av møteleder. Kretsstyret innstiller:
(b)

Valg av referent. Kretsstyret innstiller: Nina Dæhli, kretssekretær

(c)

Valg av to representanter til å undertegne protokollen.
Kretsstyret innstiller:

(d)

Valg av tellekorps. Kretsstyret innstiller:

(e)

Godkjenning av forretningsorden.
Kretsstyret innstiller: Forretningsorden godkjennes.

(f)

Godkjenning av innkalling og saksliste.
Kretsstyret innstiller: Innkalling og saksliste godkjennes.

SAK 2 - ÅRSMELDING 2017
(g)
Kretsstyret innstiller: Årsmelding 2017 godkjennes.

SAK 3 - REGNSKAP 2017
Se Regnskapet med tilhørende kommentarer fra kretsstyret og regnskapsfører
Grunnet utfordringer med å finne en dato hvor både revisor og regnskapsfører kan møtes er
regnskapet dessverre ikke revidert før Kretstinget.
Kretsstyret har godkjent regnskapet. Revisorrapport etter revidering av regnskapet vil bli en
del av protokollen etter Kretstinget.

(h)

Kretsstyret innstiller:
Regnskap 2017 godkjennes med forbehold om at revisorrapporten anbefaler at Kretstinget
godkjenner regnskapet. De 2 medlemmene som skal signere protokollen pålegges å
kontrollere revisorrapporten før signering.
Ubenyttede midler
Regnskapet 2017 hadde et underskudd på 91 528,- kr.

(i)

Kretsstyret innstiller:
Underskuddet dekkes ved bruk av egenkapitalen.

SAK 4 – SAMMENSLÅING MED NEDRE BUSKERUD KRETS, HELT ELLER DELVIS
I forbindelse med den vedtatte kommunesammenslåingen mellom Asker, Hurum og Røyken
fra 2020, ble det på Kretstinget i 2017 vedtatt følgende: «Kretstinget utpeker en representant
for Askergruppene og en representant fra Bærumsgruppene som sammen med Kretsstyret
går i dialog med Nedre Buskerud Krets for en mulig sammenslåing.»
Det ble avholdt 5 møter i tillegg til annen kommunikasjon, der man sammen jobbet frem et
dokument som ga en oversikt over status for kretsene i dag, fordeler og ulemper ved en hel
eller delvis sammenslåing. Dokumentet som ligger vedlagt, har vært til diskusjon på
gruppeledersamlingen november 2017.
Nedre Buskerud Krets har avholdt Kretsting og stemt for en full sammenslåing.

Representantene fra Asker og Bærum Krets er ikke enig i hva som er best for kretsen. Begge
løsningene har sine fordeler og ulemper. Det legges derfor frem to forslag til avstemning,
forslag b stemmes kun over dersom forslag a faller.
a) Asker og Bærum Krets går i dialog med Nedre Buskerud Krets om en plan for full
sammenslåing av kretsene senest 2020. Kretsstyret pålegges å informere og ta gruppene
med i planlegging av den «nye» kretsen, slik at gruppene føler tilhørighet til den
sammenslåtte kretsen.
b) Asker og Bærum Krets går i dialog med gruppene i Røyken og Hurum om overflytting til
Asker og Bærum Krets senest 2020.

(j)

Kretsstyret innstiller:
Kretsstyret er også delt i denne saken.

SAK 5 – ENDRINGER I VEDTEKTER FOR BÆRUMS VERK SPEIDERGRUPPES FOND
I forbindelse med nedleggelse av Bærums Verk speidergruppe ble det i 2006 satt av midler til
årlig tildeling etter følgende kriterier (vedtatt under kretstinget 2006):
1.Tiltak for å starte opp speiding på steder der det ikke finnes speideraktivitet
2.Tiltak for å rekruttere speidere til eksisterende virksomhet med få aktive speidere
3.Midlene brukes til speiderarbeid og lederutvikling i Asker og Bærum krets
(Kretsstyret bestemmer søknadsfrist og annet rent praktisk.)

Kretsstyret foreslår følgende nye formål og kriterier:
Bærums Verk speidergruppe ble nedlagt i 2006. I den forbindelse ble det opprettet et fond til
årlig tildeling av midler til speiderarbeid i Asker og Bærum krets etter følgende kriterier:
1. Tiltak for å starte opp speiding på steder der kretsen ikke har aktive speidergrupper
2. Tiltak for å rekruttere speidere til eksisterende speidergrupper med få aktive
speidere i en eller flere enheter (bever, flokk, tropp, roverlag)
3. Tiltak for lederutvikling som deltagelse på kurs eller lignende
Kretsstyret lyser ut tildeling av midler senest 31/8 per e-post til gruppene samt på kretsens
nettsider.
Grupper som ønsker støtte sender en kortfattet søknad, samt enkelt budsjett, per e-post
merket "Bærums Verk-fondet" til Kretskontoret i perioden 1/9 – 15/9, med endelig
søknadsfrist 15/9.
Tildeling skjer på første kretsstyremøte etter søknadsfrist, og kunngjøres på nettsidene til
kretsen.
Den enkelte gruppe kan søke om midler til prosjekt(er) for inntil Kr 3000,- og den samlede
tildelingspotten settes til Kr 9000,- per år.
Ingen gruppe kan motta støtte to år på rad, og ingen gruppe kan motta støtte på ny uten at
rapport er sendt kretsstyret for forrige prosjekt.

(k)

Kretsstyret innstiller:
De nye retningslinjene vedtas.

SAK 6 – INNKOMNE SAKER
Fra 1.Skougum speidergruppe.
I. Innføring av betaling til grupper som holder åpent på Grønland
1.Skougum hadde salg på Grønland lørdag 20 januar. Mer enn 80 personer var innom. Alle
(100%) skryter av Grønland og var meget glad for at Grønland var åpen.
Men alle savner at Grønland er åpen oftere. Dette har vært en utfordring for kretsen de siste
årene – Ingen vil (har tid til å) gjennomføre salg på Grønland.
1.Skougum legger derfor inn følgende forslag til årets kretsting:
«Grupper som holder Grønland åpen med servering gis ett tilskudd på kr 1000,- per
åpningsdag»

(l)

Kretsstyret innstiller:
En forsøksordning settes i verk frem til neste kretsting. Grupper som holder åpent for
servering på Grønland mottar 1000,- Kr per helg i støtte.

II. Velkommen-prosjekt for speidergruppene fra Hurum og Røyken
Dersom en sammenslåing av Nedre Buskerud Krets og Asker og Bærum krets ikke blir
vedtatt av Kretstinget:
Asker kommune gjennomfører en sammenslåing til storkommune fra 1 januar 2020. I denne
forbindelse vil ABspeiderne motta nærmere 400 nye speidere. Det er viktig å sørge for at
disse nye speiderne med deres patruljer, tropper og grupper blir meget godt mottatt og
kommer inn i kretsen vår på en trygg og god måte. Her finnes det flere muligheter.
a)
1.Skougum anbefaler at kretsen ett år før sammenslåing (dvs januar 2019) sender ett
personlig brev til hver enkelt av våre nye speidere sammen med vårt kretsmerke (Brevet kan
gjerne sendes til gruppene som deler ut på vegne av oss). Det er vesentlig at det er ett brev
til hver speider/leder, med speiderens/lederens navn både på konvolutten og på selve brevet.
Velkomstbrevet må følges opp med ytterligere ett til to brev utover 2019.
b)
Ett velkomst arrangement gjennomført på de nye gruppenes territorium (dvs der hvor
de idag har sine lokaler). Speidere og ledere fra våre grupper reiser ned til våre kommende
speidergrupper og gjennomfører ett velkomstarrangement for dem. Arrangementet bør
gjennomføres i september/oktober 2019.

(m)

Kretsstyret innstiller:
Dersom Sak 4 forslag b blir vedtatt, skal det nye kretsstyret lage en plan for velkomsttiltak for
de nye gruppene. Forslagene fra 1.skougum tas med til etterretning.

III. Innføring av kretskontingent
Kretsen sliter med å få grupper og ledere til å ta ansvar for våre krets-arrangement. det kan
synes som om gruppene har mer en nok med seg selv. Selv om det er i gruppene
speiheraktiviteten er størst, har kretsen en filosofi at veldig mange speider-arrangementer er
krets-arrangementer, av og med speiderne og lederne i kretsen.
For å motivere ledere og grupper til å ta større ansvar for kretsarrangementer, bør kretsen
godtgjøre de grupper som bidrar. Kretsstyret gir ansvar for å utarbeide retningslinjer for en
slik godtgjørelse.

(n)

Det innføres kretskontingent på kr 100,- fra 1. januar 2019, som øremerkes overnevnte
godtgjørelsesystem
Kretsstyret innstiller:
Kretsstyret støtter ikke dette forslaget, men oppfordrer flere grupper til å delta mer aktivt i
kretsarbeidet. Det nye kretsstyret bes diskutere løsninger for å få flere grupper aktivt med i
kretsen under sin Samordningstur.

Fra Lars Foyn Ranheimsæter (direkte medlem) og Thor Ivar Tandberg Johansen (1.Rykkinn)
Opprettelse av Rovernes Beredskapsgruppe, ABSpeiderne.
Se egen sak i vedlagt ark.

(o)

Kretsstyret innstiller:
Kretsstyret ber Lars og Thor Ivar undersøke hvorvidt det er interesse for RBG blant kretsens
rovere og ledere før prosjektet starter opp. Dersom kretstinget ønsker å støtte opprettelsen
av RBG bes det finnes rom innenfor nåværende budsjett til dette og ikke ved å øke
underskuddet ytterligere.

SAK 6 – SAK TIL SPEIDERTING 2018
Lavere forbundskontingent for rovere
Asker og Bærum krets ønsker at flere fortsetter i speiderbevegelsen også etter at de blir
rovere. Det er blant disse vi gjerne finner arrangementsstab og fremtidige ledere.
Imidlertid kan kontingenten bli høy for en rover som har flyttet hjemmefra og kanskje kun
deltar på ett til to arrangementer i året.
Speiderbevegelsen trenger disse roverne også, og ikke bare ildsjelene som tar på seg
«alle» oppgaver.
Vi ønsker derfor at forbundskontingenten for rovere mellom 19 og 26 år settes ned.
Følgende punkt legges til NSFs lover og retningslinjer, under punktet om kontingent (se
vedlegg).
Rovere mellom 19 og 26 år får 75% rabatt av forbundskontingent.

(p)

Kretsstyret innstiller:
Forslaget vedtas og sendes forbundet for behandling under Speidertinget 2018.

SAK 7 - TERMINLISTEN 2018
Kretsstyret innstiller:
Kretsstyret innstiller:
(q)
Terminlisten 2018 godkjennes.

SAK 8 - BUDSJETT 2018
Se budsjett forslag fra kretsstyret

(r)

Kretsstyret innstiller:
Budsjettet 2018 godkjennes.

SAK 9 – VALG

TO SPEIDERE TIL SPEIDERFORUM, 19-21 OKTOBER
Valgkomiteen innstiller:
Valgkomiteen innstiller:

TO ROVERE TIL ROVERFORUM, 19-21 OKTOBER
Valgkomiteen innstiller:
Valgkomiteen innstiller:

TRE DELEGATER TIL SPEIDERTING, 2-4 NOVEMBER
Valgkomiteen innstiller:
Valgkomiteen innstiller:
Valgkomiteen innstiller:
NB: Minst 1 delegat skal være under 26 år, to fra samme gruppe kan ikke stille.
Kretsleder er automatisk delegat på speiderting, kretsleders vara er visekretsleder.

KRETSLEDER
Valgkomiteen innstiller som kretsleder i to år:
VISEKRETSLEDER
Valgkomiteen innstiller som visekretsleder i ett år:
STYREMEDLEMER
Valgkomiteen innstiller som
Styremedlem i ett år: Lars Foyn Ranheimsæter, direkte medlem
Styremedlem i ett år: Hans Marius Øverås, 1.Eiksmarka
Styremedlem i ett/to år:
Styremedlem i ett/to år:

REVISOR
Valgkomiteen innstiller: Tom Kvarme, 1. Høvik velges som revisor for 1år.
VALGKOMITÉ
Kretsstyret innstiller: Kretsens gruppeledere blir valgkomité 2018-19.

SAK 10 AVSLUTNING
Kretsleder avslutter Kretstinget.

