Protokoll fra årsmøte i Hordaland krins av NSF 2017
Møtet ble avholdt på Storetveit skole 7. mars 2017.
Kretsleder Hege Christin Olsen åpnet kretstinget og ønsket velkommen til et godt
ting.

SAK 1:

Konstituering.

A. Godkjenning av representanter.
Antall med stemmerett: 40
Antall uten stemmerett: 3
Vedtak
Årsmøtet godkjente delegatene ved akklamasjon.
B. Valg av møteleder:
Kretsstyrets forslag:

Hogne Skistad Nordvik, 23. Bergen

Kretsstyret foreslår at møteleder godkjennes.
Vedtak
Kretsstyrets forslag vedtatt ved akklamasjon.
C. Valg av referent:
Kretsstyrets forslag:

Endre Helland

Vedtak
Kretsstyrets forslag vedtatt ved akklamasjon.
D. Valg av to personer til å undertegne protokoll.
Kretsstyrets forslag:

Tony Hanstvedt, RBG
Silje-Beate Norheim, Sandsli

Vedtak
Kretsstyrets forslag vedtatt ved akklamasjon.
E. Valg på tellekorps: (3 stykk)
Kretsstyrets forslag:

Johannes Moldung, 16. Bergen
Gunnar Skjæveland, Sandsli
Jarle Lysebo, Arna MSK

Vedtak:
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Kretsstyrets forslag vedtatt ved akklamasjon.
F. Godkjenning av innkallingen.
Innkalling med saksliste ble sendt til gruppelederne 17. februar 2016 og
publisert på kretsens hjemmesider samme dag.
Kretsstyret foreslår at innkallingen godkjennes.
Vedtak
Kretsstyrets forslag vedtatt ved akklamasjon.

G. Godkjenning av saksliste.
Kretsstyret foreslår at sakslisten godkjennes.
Vedtak
Kretsstyrets forslag vedtatt ved akklamasjon.

SAK 2

:

Orienteringer.
o Kristine Mæland orienterte om speiderombudets aktiviteter og
endring av kursrekkefølgen på Peff 1 og Peff 2, samt at
Speiderombudet i samarbeid med vekstkoordinator i kretsen
er i gang med å utvikle praktiske friluftslivskurs beregnet på
førerpatruljen.
o Gunnar H. Skjæveland orienterte om Øyvokternes tilbud, hva
de driver med og hvordan en finner ut av samlinger.
o Ragnar Pettersen, styreleder i Fritid-sport orienterte kort om
Fritid-sport og omprofileringen vi gjorde i fjor.
o Ragnar Pettersen orienterte om neste års valg til kretsstyret
og speidertingsdelegater. Han bad om tips for å lette
komiteens arbeid.
o Daglig leder orienterte om lederkurs, kretsens sommertilbud
med Friluftsskole og Friluftsleir, hvor rovere og unge ledere
kan søke jobb. Videre om endringen av hvordan
Speiderdagen er tenkt gjennomført i år.
o Kretsleder Erlend Veland Thorsen fra Bjørgvin KM-speidere
hilste årsmøtet og skrøt av det gode samarbeidet mellom
Hordaland krins og Bjørgvin.
o Kretsleder presenterte resultatene fra
Kretsbannerkonkurransen 2016 og delte ut premie til de tre
beste gruppene. 1. Fjøsanger vant foran 18. Bergen og 1.
Øvsttun.
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Sak 3

Årsmelding
Kretsstyrets medlemmer presenterte hver sine deler av årsmeldingen.
Mellom hver presentasjon ble det gitt anledning til kommentarer og
rettelser.
Følgende hadde ordet under saken: Johannes Moldung, Tora Marie
Leine Vassenden, Roar Bye, Hege C. Olsen, Kristine Mæland, Ole
Christian Paasche, Janne Kristensen, Jarle Lysebo, Ulf Larsen, Louis
Cappelen-Dahl, Susanne Grønner, Gunnar Skjæveland, Anita
Reiersen, Endre Helland.
Følgede tillegg/ korrigeringer ble gjort:
• Speider-LAN var dessverre glemt å ta med og legges inn.
Prosjektleder sender tekst og bilder.
• Alf Johan Knag sitter i lovutvalget for NSF, og har satt der siden
Speidertinget i 2014.
• Bjørn 18. Bergen kom på andre plass i NM i speiding i 2016
• Det var 5 lag fra Hordaland krins med på Nasjonal Rover-5-kamp i
2016. Dei magiske dragane kom på 2. Plass!
Kretsstyrets enstemmige forslag til vedtak:
1. Kretsstyrets beretning tas til etterretning.
2. Kretsens årsmelding med endringer godkjennes.
Vedtak
Vedtatt ved akklamasjon

Sak 4

Regnskap
Daglig leder Endre Helland orienterte om regnskapet.
Regnskapet var presentert i årsmeldingen til kretsen. Regnskapet viser
et underskudd på kr 229 598. Også i 2016 hadde vi en god slump
penger fra Gjensidigestiftelsen som var overført fra året før.
Følgende hadde ordet i saken:

Revisor Roar Bye, Christopher Kvalvåg, Arvid Nese, Tor Atle Jensen.

Krinsstyrets enstemmige forslag til vedtak:
Regnskap for 2016 godkjennes.
Vedtak
Kretsstyrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Sak 5

Endring av retningslinjer for kretsting
Kretsleder Hege C. Olsen presenterte saken.
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Da kretsen ønsker å drive opplæring i god møteledelse, ønsker
kretsstyret at det innføres to møteledere på kretsting og årsmøter.
Teamet skal bestå av en møteleder med erfaring og en møteleder
under opplæring. Det velges en ny møteleder hvert år, slik at det alltid
er en erfaren og en uerfaren i møteledelsen.
Følgende hadde ordet i saken: Johannes Moldung
K RETSSTYRETS FORSLAG TIL VEDTAK :
Retningslinjer for kretsting vedtas.

Vedtak
Nye retningslinjer for kretssting vedtatt ved akklamasjon.

Sak 6

Valg
6. 1 Valg på møteleder for ett år
Kretsstyrets enstemmige forslag til vedtak:
Hogne Skistad Nordvik, 23. Bergen
Vedtak
Valgt ved akklamasjon
6.2 Valg på møteleder for 2 år
Kretsstyrets enstemmige forslag til vedtak:
Johannes Fåberg Moldung, 16. Bergen
Vedtak
Valgt ved akklamasjon
6.3 Valg på revisor
Kretsstyrets enstemmige forslag til vedtak:
Roar Bye, 1. Skjold velges til revisor for 2016.
Vedtak:
Valgt ved akklamasjon

SAK 8:

Avslutning.
Før møtet ble hevet ble det invitert til å komme med spørsmål til styret.
Det kom ingen sprøsmål.
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Møtet ble avsluttet med flagginnrulling kl 20.30.

Silje- Beate Nordheim
Sandsli

Tony Hanstvedt
RBG

Hogne Skistad Nordvik
Møteleder

Endre Helland
Referent

PAGE 4

