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1. Konstituering

1.1. Valg av ordstyrer, referent, tellekorps, to personer til å undertegne
protokollen
Kretsstyrets innstilling
Ordstyrer: Ingrid Foslien
Referent: Ingrid Foslien
Tellekorps: Andreas Fossheim

1.2. Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble sendt til kretsens gruppeledere pr. Epost og lagt ut på kretsens nettside den 04.
November 2021.

Kretsstyrets innstilling:
Godkjent

1.3. Godkjenning av saksliste
Kretsstyrets innstilling:
Godkjent

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.
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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.

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.

1.3. Godkjenning av representanter
Her er en oversikt over hvor mange som får stemmerett fra hver gruppe.

Gruppe
Medlemmer ihht
siste årsmelding Kan sende...

Hønefoss speidergruppe 87 Gruppeleder + 9 representanter

1. Jevnaker speidergruppe 76 Gruppeleder + 8 representanter

Sokna speidergruppe 52 Gruppeleder + 6 representanter

1. Tyristrand speidergruppe 40 Gruppeleder + 5 representanter

1. Hole speidergruppe 18 Gruppeleder + 2 representanter

Kretsstyret 5 Alle

Kretsstyrets innstilling:
Godkjent

2. Saker

2.1. Leikvinjar
14. september hadde Ingrid Foslien og Ole-Jørgen Førde møte med eiendomsutvalget til NSF sammen
med kretsleder og 2 andre representanter fra Vestmarka (tidligere Nedre busk). Der kom det en del
forskjellige forslag for hva som kan være alternative løsninger.

1. Videre driftsavtale
2. Kjøpe ut hele nå
3. Leie til eie
4. Ingen av delene
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På et nytt møte 25.november ble vi enige om at alternativ 1 eller 3 er mest realistiske. Hvis alternativ 1
skal være aktuelt må det være en driftsavtale på mange år, ikke korte som vi hatt nå. Ved alternativ 3 må
vi få en god pris. Taksen er på rundt 5 mil. Sånn det ser ut nå får vi 50% i “speiderrabatt”. 2,5 millioner
kroner er fremdeles en stor sum med penger, som det er vanskelig for å kretsene å finne ressurser til.
Det blir da en måndlig avgift på 10 000kr.

Kretsstyrets innstilling:
Dette må jobbes mer med, få ned prisen. Kretsstyret stiller seg mest positiv til “leie til eie”, da en videre
driftsavtale bare vil sette oss i samme situasjon igjen om noen år.

2.2. Terminliste
Terminlisten ligger vedlagt som fil.

2.3. Fire forslag til kretshåndboken
På ekstra ordinært kretsting 6. April 2021 ble det vedtatt fire endringer, som skulle inn i kretshåndboken.
Siden punkt 1 og 4 strider i mot reglementet til NSF, har dette blitt tatt opp i lovutvalget til NSF.

Dette er de fire punktene:
1. Det er ikke tillatt å sette frem benkeforslag ved valg forberedt av valgkomiten
2. Kretsen skal etterstrebe at kretsleder og visekretsleder er fra forskjellig gruppe
3. Kretsen skal etterstrebe at det er representanter fra 3 forskellige grupper i kretsstyret
4. For å stille til valg som kretsleder og visekretsleder må man ha minst 1 periode i kretsstyret

Vi går igjennom de på møtet

2.4. Innsendte saker
Innkommende saker må sendes til Ingrid@ovrebusk.no innen  torsdag 16. november kl.18.00

Etter beste evne,
Ingrid Foslien
Kretsleder
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