Hønefoss, 26 januar 2018.

Innkalles til årsmøte I Øvre Buskerud krets.
Det innkalles til årsmøte i Øvre Buskerud Krets av NSF. Møtet avholdes

Fredag 9. februar 2018 Kl. 18.30 på Speiderslottet, Sundgata 44 i
Hønefoss.
Representasjon i henhold til NSFs lover.
Sak 1: Konstituering av kretstinget
1.1) Valg av:
•
•
•
•

Ordstyrer
Tellekorps
Referent
2 personer til å undertegne protokollen

1.2) Godkjenning av innkalling
1.3) Godkjenning av saksliste
1.4) Godkjenning av forretningsorden
Sak 2: Saker til årsmøtet
2.1) Årsmelding 2017
2.2) Regnskap og revisjonsberetning 2017
2.3) regodkjenning av ledertrener og ombud
2.4) Innsendte saker som grupper eller årsmøtets medlemmer ønsker å fremmer for
årsmøtet sendes kretsstyret senest en uke før årsmøte.
Innsendingsfrist: 2. Februar 2018.
til ole.jorgen@rugge.org
Sak 3: Valg.
3.1) Kretsleder, visekretsleder, medlemmer og eventuelt varamedlemmer til kretsstyret
Roller

Navn

Valg status

Kretsleder

Ole-Jørgen Førde

på valg

Visekretsleder

Bjørn Maribo

på valg

Styremedlem

Tuva Moholdt

på valg

Styremedlem

Helge Ottesen

på valg

Styremedlem

Even Skistad

Ikke på valg

Varamedlem

Anders Lafton Briskodden

Ikke på valg
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3.2) Valg av revisor for 1 år.
3.3) Valg av valgkomite for 1år.

Årsmøte offisielle del avsluttes her
Sak 4: Informasjonssaker
• Skifestival
• Kretsamling/ tur for rover og ledere i Øvre Buskerud krets.
• Førstehjelpskurs
• Speider ombud
Denne innkallingen er tilsendt alle gruppeledere og ombud i kretsen i tillegg til at den er
publisert på kretsens nettside. Vi oppfordrer også alle gruppeledere å spre innkallingen til
alle representanter, vararepresentanter og andre medlemmer av gruppa som virker
interesserte.
Speiderhilsen
for styret
Ole-Jørgen Førde
Kretsleder i ØBK.

NB.
Rett etter årsmøte, vil det også i år bli arrangert middag for alle
deltakerne på kretstinget med sosial samvær. I den forbindelse
trenger vi påmelding fra gruppene på hvor mange
som blir med på middagen innen 4 februar til ole.jorgen@rugge.org
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FORRETNINGSORDEN FOR ØVRE BUSKERUD KRETS
1. Et lovlig innkalt kretsting er beslutningsdyktig med det antall godkjente
representanter som har møtt.
2. Kretstinget ledes av en valgt møteleder.
3. Referat føres av en valgt referent. Referat underskrives av møteleder, to valgte
representanter og møtereferent.
4. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden, har ett minutt taletid.
Møtelederen har rett til å foreslå begrenset taletid og foreslå strek med de
inntegnede talere.
5. Alle forslag må innleveres skriftlig til møtelederen, undertegnet med
representantens navn og gruppe. Nye forslag kan ikke settes frem etter at strek
er satt og forslag kan heller ikke trekkes tilbake. Saker som ikke står på
sakslisten kan ikke fremmes.
6. Ved vedtak kreves normalt absolutt flertall, unntatt der forbundets lover krever
kvalifisert flertall. Med absolutt flertall menes: Mer enn halvparten av de avgitte
stemmer (blanke stemmer telles ikke med). Ved stemmelikhet anses forslaget
som falt.
7. Med kvalifisert flertall menes: En på forhånd fastsatt del av det samlede antall
avgitte stemmer (blanke stemmer telles ikke med). Skriftlig votering skal finne
sted hvis en representant krever det.
8. Alle valg foregår skriftlig hvis det er mer enn en kandidat, eller når en av
representantene krever det. Ved skriftlig votering teller ikke blanke stemmer.
Dersom det er flere kandidater og ingen oppnår absolutt flertall, strykes den
kandidaten med lavest stemmetall og det stemmes på nytt inntil man har fått en
kandidat med absolutt flertall.
9. I referatet føres inn alle forslag og de vedtak som er gjort, med stemmer for og i
mot.
10. Utdrag av referatet sendes alle kretsens ledere.
11. Kretstingets møte er åpent for alle interesserte i den utstrekning det er plass til
det.
12. Kretstingets forretningsorden godkjennes ved åpningen av hvert kretsting, og
gjelder inntil forslag om forretningsorden er behandlet og godkjent på neste
kretsting.

