
 

Ekstraordinært kretsting  
 
Dato: 06.april 2021 kl.18.00 
Sted: Google Meet 
Ordstyrer: Ingrid Foslien 
Referent: Andreas Røste 
 
Det er totalt 17 representater som krevet er ekstraordinært kretssting. Her kommer saksliste.  
 
Påmelding skjer via denne linken:  https://docs.google.com/forms 
Senest mandag 5.april kl 12.00. Dere vil da få en link til møte tilsendt på e-post, i god tid før møte starter. 
Sjekk evt søppelpost.  
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1.1 Konstituering 

1.1.1 Valg av ordstyrer, referent, tellekorps, to personer til å undertegne 
protokollen 
Kretsstyrets innstilling  
Ordstyrer: Ingrid Foslien  
Referent: Andreas Røste 
Tellekorps: Andreas Røste + en til  
To til å undertegne protokoll: Helst fra forskjellige grupper 

1.1.2 Godkjenning av innkalling 
innkallingen ble sendt til kretsens gruppeledere pr.e-post og lagt ut på kretsens nettside den 23.mars 
2021.  
 
Kretsstyrets innstilling: 
Godkjent 

1.1.3 Godkjenning av saksliste 
Kretsstyrets innstilling: 
Godkjent 

1.1.4 Godkjenning av forretningsorden 

 

 

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 alminnelig flertall, unntatt der forbundets lover krever kvalifisert flertall. Med 
alminnelig 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. 
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1.1.5 Godkjenning av representanter 
 
Her er en oversikt over hvor mange som får stemmerett fra hver gruppe. I Grunnreglene til Norges 
Speiderforbund står det at ⅓ av representantene til gruppene må være under 26 år.  
1/3 reglene gjelder alle gruppens representanter og ikke kun de oppmøtte på møtet. Dette vil si at om en 
gruppe har 6 representanter må 2 av disse være under 26 år. Om 4 over 26 år kommer, har disse 
fremdeles stemmerett. Man mister kun de stemmene som er forbeholdt for de under 26 år.  
 

1.2 Saker 

1.2.1 Endring i kretshåndboken  
 
Det er kommet forslag om å legge til vedtekter kretshåndboken.  
Disse forslagene har kommet opp: 
 

- Det er ikke tillatt å sette frem benkeforslag ved valg forberedt av valgkomiten 
 

- Kretsen skal etterstrebe at Kretsleder og Visekretsleder er fra forskjellig gruppe 
 

- Kretsen skal etterstrebe at det er representanter fra 3 forskjellige grupper i kretsstyret 
 

 

 

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. Protokollen publiseres på kretsens nettside. 
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. 

Gruppe 
Medlemmer ihht 
siste årsmelding Kan sende... ⅓ under 26år 

Hønefoss speidergruppe 82 Gruppeleder + 9 representanter 3 stk 

1. Jevnaker speidergruppe 72 Gruppeleder + 8 representanter 3 stk 

Sokna speidergruppe 62 Gruppeleder + 7 representanter 3 stk 

1. Tyristrand speidergruppe 60 Gruppeleder + 7 representanter 3 stk 

1. Hole speidergruppe 25 Gruppeleder + 3 representanter 1 stk 

Kretsstyret 5 Alle   
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- For å stille til valg som kretsleder og visekretsleder må man ha minst 1 periode i 
kretsstyret 

Legger ved kretsstyres, forbundskontoret og lovutvalget til NSF sin begrunnelse, kun ang disse 
lovendingene.  

Kretsstyret har diskutert forslagene til endring av kretshåndboken, og mener at ved å sette begrensninger på 
hvem som har lov til å sitte i kretsstyret og ha ulike roller i styret, kan det føre til et lite engasjert styre og noen 
kan ende opp med å få en rolle de ikke ønsker seg fordi de må. Vi mener engasjement og vilje er viktigere enn 
regler på hvem som kan sitte når, hvor osv. Vi er en liten krets og har få folk å velge mellom, disse reglene vil 
på sikt ødelegge mye for oss. Kretsstyret stiller seg positivt til at dette er noe valgkomiteen kan se på og prøve 
å etterstrebe så lang det går, men det kan ikke være et krav. Kretsstyret representerer ingen grupper, men 
kretsen. Alle i kretsstyret gjør alt de kan for at kretsen skal ha det best mulig og kunne synes på kartet. 

Svar fra forbundet 

Vi har kontaktet forbundet ved administrasjonsrådgiver Ingrid Stene Kvist og kretsens kontaktperson Eirik 
Ulltang Birkeland, som sammen med lovutvalgets Knut Olav Seland har sett på disse problemstillingene. Dette 
svarer forbundet: 

Vi har sett på spørsmålene knyttet til både omvalg, ekstraordinært kretsting og forslagene til endringer i 
Kretshåndboken.  

Det er Norges speiderforbunds lover og retningslinjer som gjelder for kretstinget og kretsstyret. Forslagene til 
endring i kretshåndboken kan bryte med de demokratiske rammene som er beskrevet i NSFs lover og 
retningslinjer og innskrenke disse, og kan derfor ikke vedtas. Vi er enige i at valgkomiteen bør etterstrebe en 
bredde i sammensetningen av kretsstyret, men krav om sammensetning vil både begrense medlemmenes 
mulighet til å stille til valg og gjøre det vanskeligere for valgkomiteen i kretsen å finne kandidater til kretsstyret. 
NSFs lover åpner for benkeforslag ved valg på kretstinget.  

 

Kretsstyrets innstilling: 

Forslagene vedtas ikke. 

1.2.2 Ombud  
Det mangler fremdeles 1 speiderombud og 2 lederombud, send gjerne en melding eller gi beskjed om du 
selv er interessert eller vet om noen som kunne tenke seg.  
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Kretsstyret har sammen med noen ledertrenere diskutert om det kan være en god ide å 
ha en interessert patruljefører til å være speiderombud sammen med en voksen. Tenk 
gjerne gjennom deres synspunkt og send gjerne inn forslag :)  
 

1.2.3 Roverleir 2021 
Kretsstyret har bestemt at vi dekker 1000kr av roverleir kontingenten. Roverleiren i år er fordelt på 3 uker 
på tredalen i Hvaler, hvor man selv velger hvilken uke man vil være med på. Leieren heter “Slagplan” som 
er et navn man kan sette opp mot Agenda. Håper mange rovere vil delta. Vi oppfordrer også alle 
gruppene til å dekke siste delen av kontingenten :)  
 

1.2.4 Innsendte saker og eventuelt  
Innsendte saker må sendes skriftlig til Ingrid@ovrebusk.no senest 5.april kl.12.00 
 
 
Etter beste evne, 
Ingrid Foslien 
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