Protokoll fra årsmøte i
Hordaland krins av Norges speiderforbund 2019
Møtet ble avholdt på Voss vandrarheim 17. mars 2019.
SAK 1:
A.

Konstituering.

Godkjenning av representanter.
Antall med stemmerett:
Antall uten stemmerett:

33
2

Vedtak
Årsmøtet godkjente delegatene ved akklamasjon.
B. Valg av referent:
Kretsstyrets forslag: Endre Helland
Vedtak
Kretsstyrets forslag vedtatt ved akklamasjon.
C. Valg på to personer til å signere protokollen.
Kretsstyrets forslag:
Katharina Myhre Jensen, Søreide
Ida Tvedt Johansen, Arna MSK
Vedtak
Kretsstyrets forslag vedtatt ved akklamasjon.
D. Valg av tre personer til tellekorps:
Kretsstyrets forslag:
Aleksander Sætrum, 1. Skjold
Hogne S. Nordvik, 23. Bergen
Theodor Middelton, Sandsli
Vedtak
Kretsstyrets forslag vedtatt ved akklamasjon.
E. Godkjenning av innkalling.
Innkalling med saksliste ble sendt til gruppelederne 28. Februar 2019 og publisert på
kretsens nettsider samme dag.
Kretsstyret foreslår at innkallingen godkjennes.

Vedtak
Kretsstyrets forslag vedtatt ved akklamasjon.
G. Godkjenning av sakslisten.
I forbundets lover og retningslinjer står det at kretstinget skal BEHANDLE
ARBEIDSPLAN (IKKE TERMINLISTE). Kretsstyret foreslår derfor at saken
TERMINLISTE ENDRES TIL ARBEIDSPLAN.
Kretsstyret foreslår at sakslisten, med nevnte endring blir godkjent.
Vedtak
Kretsstyrets forslag vedtatt ved akklamasjon.
SAK 2:

Orienteringer.
•
•
•
•
•
•

•

•
•

SAK 3

Kretsleder orienterer (Hege)
Speiderombudet orienterte om peffkurs, VM i speiding og U-turn
Roverombudet- skal ha roverquizer, pride-paraden, spillkveld med DN&D,
roverrebisrally, ønsker flere i roverombudet
Øyvokterne – skal i år holde på på Kvamsøy, i år blir det vinduer og naust.
Bli gjerne med i Øyvokterne.
Daglig leder – orienterte om friluftsskole, friluftsleir og Fritid-sport.
Utdeling av kretsbannerkonkurransen 2018
o Kai presenterte kretsbannerkonkurransen
§ 1. Øvsttun fikk 3. plass
§ Bønes fikk 2. plass
§ 1. plass 4. Bergen-Sandviken
Linda Amundsen representerte St. Georgsgildene og takket for
invitasjonen. Fortalte om St. Georgsgildenes arbeid og det de støtter oss
med. KULtur, kretsleir – Blå på leir, VM i speiding, Fellesmøte mellom St.
Georgsgildene, kretsledere og ansatte, Har godt samarbeid med speiderne
på Laksevåg, Fredslyset, ønsker lykke til med årsmøtet og fortsatt god
kontakt.
Eirik Ulltang fra speiderstyret orienterte om det arbeidet NSF og
speiderstyret holder på med.
Representanter for lokalkomiteen for årsmøte til Olave Baden-powell
Society orienterte om sitt arrangement i juni 2020 og inviterte årsmøtet til å
gi innspill til aktiviteter som kan gjøres av speiderne i denne anledning.

ÅRSMELDING
Kretsleder presenterte kretsstyrets beretning, som står fremst i årsmeldingen.
Kretsstyret gikk raskt igjennom detaljene i årsmeldingen. To nye speidergrupper,
Samnanger som er i gang med noen medlemmer, og Hetlevikspeiderne med nær 30
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medlemmer, kommer fra Barnas Røde Kors, Øyvokterne, Friluftsskole, SpeiderLAN,
Speidernes julemarked, peffkurs, ELFUL, VM på Herdla,
Følgende hadde ordet: Hogne S. Nordvik, 23. Bergen, Kretsleder Hege Christin Olsen.
Kretsstyrets enstemmige forslag til vedtak:
Årsmeldingen tas til etterretning.
Vedtak
Kretsstyrets forslag vedtatt ved akklamasjon.
12:40 SAK 4

REGNSKAP 2018

Saken skulle vært presentert av visekretsleder Anita Reisersen som var fraværende av
private årsaker. Saken ble presentert av daglig leder.
Regnskapet ble oppgjort med et underskudd på kr 104 029, mot budsjettert kr 284 192.
Vi har hatt en bevisst kostnadskontroll gjennom året, fått bedre tilbud på det nye
vetilasjonsanlegget på Speidersenteret enn budsjettert. Forskjellenne i budsjetterte
inntekter mot regnskap er godt kompensert på kostandssiden.
Følgende hadde ordet under saken: Aleksander Sætrum, 1. Skjold, Halvor Reisæther,
Ulriken
Kretsstyrets enstemmige forslag til vedtak:
Regnskap for 2018 med disponeringer godkjennes.
Vedtak
Kretsstyrets forslag vedtatt ved akklamasjon.
SAK 5:

ÅPENT FORUM

Følgende hadde ordet under denne saken: Endre Helland, daglig leder, Kai André B
Haugen, kretsstyret, hege Christin Olsen, kretsleder, Gunnar H Skjæveland, Sandsli,
Victor Botnevik, 1. fjøsanger, Cecilie Hanseth, leirkomiteen, Aleksander Sætrum, 1.
Skjold, Jarle Lysebo, Arna MSK,
•
•
•
•
•

Endre innledet med hva vi skal gjøre og fortelle om kretsapparatet.
o Oppfordret til å delta i kretsapparatet.
Kai fortalte om det å være styremedlem?
Hege om et styremedlem for bare ett år.
Mingling
Plenumsdiskusjon
o Gunnar , Sandsli – Hvordan kan kanoene transporteres til leiren?
o Botnevik – Fjøsanger – kretsleiren er interesserte i kanoer
o Cecilie – trenger 40 kanoer
o Hogne – blir det felles transport av utstyr
o Endre spurte om behov for felles transport av utstyr og deltakere
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o Aleksander Sætrum ønsker å kunne følge med
kretsbannerkonkurransen
o Jarle, Arna MSK – oppfordrer sterkt om at det tilbys lederkurs på
fast basis i kretsen.
o Hogne – peffkurs hadde vært flyttet – og det var ikke sendt ut
melding om at kurset var flyttet.
o Ulf – Ønsker at kurs som settes opp holdes på datoer som er avtalt,
og at det ikke flyttes etterpå.
o Katarina, Søreide – forvirrende at dato ikke fastsatt settes høyt på
info dersom dette er en forutsetning.
SAK 6:

Arbeidsplan 2019
Hege presenterte arbeidsplanen til kretsstyret.
Følgende hadde ordet under skaen, Hege Christin Olsen, kretsleder, Katharina
M Jensen, Søreide, Hogne S. Nordvik, 23. Bergen, Aleksander Sætrum, 1.
Skjold, Kay André B Haugen, kretsstyret, Victor Botnevik, 1. Fjøsanger.
Endringsforslag av redaksjonsmessig karakter:
o
o
o

punkt 2 under patruljesystemet flyttes til lederkvalitet.
Støtte Speidernes beredskap punkt under vekst, flyttes til Samfunnsansvar.

Annet
o
o
o

Vekst: Bør ha bedre oppdatering av sosiale media
Ønsker at det deles mye mer på sosiale media, for å få opp publisiteten for
speiderarbeidet.
Spørsmål rundt rydding av grupper som ikke er aktiv.

FORSLAG TIL ENDRING:
Hogne S. Nordvik –Ta inn NSFs punkt om synlighet – roverombudet inviterer
til Pride-parade, dette er godt sted å være synlig: Vi skal kommunisere tydelig
hva det vil si å være speider.
Motforslag fra kretsstyret:
Kay-andré : Kan vi lage et punkt som heter: Kretsstyret skal utarbeide en
kommunikasjonsstrategi som samsvar med NSF sin.
Vedtak for endringer:
Kretsstyrets forslag til nytt punkt vedtatt enstemmig.
Kretsstyrets enstemmige forslag er:
Arbeidsplan for 2019 vedtas.
Vedtak
Arbeidsplan for 2019 enstemmig vedtatt.

14:30 SAK 7:

BUDSJETT 2019
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Saken ble presentert av daglig leder fordi visekretsleder var fraværende.
Følgende hadde ordet i saken:
Hogne S Nordvik, 23. Bergen
Kretsstyrets enstemmige forslag til vedtak er:
Budsjettet 2019 vedtas
Vedtak
Budsjett for 2019 enstemmig vedtatt.
15:30 SAK 9:

VALG

Møteleder

KRETSSTYRETS ENSTEMMIGE FORSLAG TIL VEDTAK :
Johannes Faaberg Moldung velges til møteleder for kretsen i ett år.
Aleksander Iversen Sætrum velges til møteleder for kretsen i to år.

Vedtak
Valgt ved akklamasjon.
Revisor
KRETSSTYRETS ENSTEMMIGE FORSLAG TIL VEDTAK :
Roar Bye velges som revisor for 2019

Vedtak
Valgt ved akklamasjon.

Valgkomité
VALGKOMITEEN TRENGER Å SUPPLERES MED MINST TO PERSONER.
Benkeforslag:
Bendik Olsen Løvaas, 18. Bergen
Viktor Botnevik, 1. Fjøsanger

Vedtak
Valgt ved akklamasjon.
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Valg på ett medlem til kretsstyret for ett år

Benkeforslag: Katharina Myhre Jensen , Søreide

Vedtak
Valgt ved akklamasjon.
SAK 7:

Avslutning
•
•

Kretsleder takket for fremmøtet, og takket møteleder for å lose oss
gjennom årsmøtet.
Årsmøtet ble avsluttet med flaggsang.

____________________
Katharina Myhre Jensen
Søreide

__________________________
Ida Tvedt Johansen,
Arna MSK

_____________________
Endre Helland
Referent

___________________________
Johannes Faaberg Moldung
Møteleder
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