
Øvre Buskerud krets av Norges speiderforbund  
 

 
Innkalling til Kretsting for Øvre Buskerud krets. 
Sted: Speiderheimen på Jevnaker 
Tid: 21.11.2019 kl. 18.00 
 
Representasjon i henhold til NSFs lover. 
 
Saksliste til kretstinget 
 
Sak 1: Konstituering 

1. Valg av ordstyrer 
2. Valg av referent 
3. Valg av representanter til å underskrive protokoll 
4. Godkjenning av innkalling 
5. Godkjenning av saksliste 
6. Godkjenning av forretningsorden 

 
Sak 2:  

1. Terminliste 2020 for ØBK 
2. Budsjett 2020 

 
Sak 3:  

1. Aktive ledere i kretsen  
 
Sak 4:   

1. Innkomne forslag 
2. Avslutning offisiell del 

 
Informasjonssaker: 

● Info om leikvinjar 
● Samling for kretsens rovere og ledere. 

 
Hvis dere har innkomne saker vennligst send det til meg innen 18.nov. 
og hvis dere vil ha noe på terminlisten til kretsen vennligst send det også. 
 
Tlf: 97581040 eller ole.jorgen@rugge.org 
 
Speider hilsen  
Ole-Jørgen Førde 
Kretsleder ØBK. 
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Øvre Buskerud krets av Norges speiderforbund  
 

 

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 referenter 

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. 
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