
Årsmøte
Dato: 18. mars 2022
Sted: Leikvinjar
Ordstyrer: Ingrid Foslien
Referent: Sofie Hildebrandt lien

Vi satser på å kunne møtes på leikvinajr kl.18.00. Avhengig av hvor mange vi blir. Vi vil derfor ha
påmelding via denne linken https://docs.google.com Innen 16.mars.
Det blir en enkel middag etter møte :)
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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: Sofie Hildebrant lien

1.1.2 Godkjenning av innkalling
Innkallingen ble sendt til kretsens gruppeledere pr.e-post og lagt ut på kretsens nettside den 4.mars
2022.

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.

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.
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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.

1.2 Saker

1.2.1 Årsmelding
Vedlagt ligger Årsmeldingen for 2022

Kretsstyrets innstilling:
Godkjent

1.2.2 Regnskap
Regnskap ettersendes.

1.2.3 Budsjett
Forslag til budsjett ettersendes.

1.2.4 Hole speidergruppe
Hole speidergruppe har lagt ned sin virksomhet på ubestemt tid. Pengene de sitter igjen med forvalter
kretsen i 10 år. Etter disse 10 årene er gått kan kretsen disponere dem som de ønsker, men de plikter til
å hjelpe økonomisk til når hole velger å starte opp igjen. Utstyr Hole har må kretsstyret se nærmere på.
Hole har en kanohenger med kanoer som de har avtalt at jevnaker skal forvalte. Kretsstyret lager en
avtale med jevnaker, kanone kan brukes av alle i kretsen. Det vil komme nærmere beskjed om det
senere. Speiderhuset eies av en stiftelse og ikke gruppen, derfor vil tyrifjord speidergruppe nå benytte
dette huset. Det jobbes for et skriftlig vedtak fra stiftelsen om at NSF sine speidergrupper har førsterett
på speiderhuset. Nærmere spørsmål kan tas opp på møte eller ta kontakt med kretsleder.
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1.2.5 Nye vedtekter i kretshåndboken
Nå har vi fått et skriftlig svar fra lovutvalget i NSF. Det tas opp en siste gang så alle får med seg.

Dette er vedtektene som fikk flertall for å få inn i kretshåndboken:

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

Lovutvalgets tilbakemelding: Den er gyldig, vi kan begrense adgangen til benkeforslag.

2. Kretsen skal etterstrebe at kretsleder og visekretsleder er fra forskjellige grupper

Lovutvalgets tilbakemelding: Siden ordlyden sier “etterstrebe” altså “bør”, er den lovlig.

3. Kretsen skal etterstrebe at det er representanter fra 3 forskellige grupper i kretsstyret

Lovutvalgets tilbakemelding: Siden ordlyden sier “etterstrebe” altså “bør”, er den lovlig.

4. For å stille til valg som kretsleder og visekretsleder må man minst ha 1 periode i kretsstyret.

Lovutvalgets tilbakemelding: Vedtekten strider i mot NSF sine lover og demokratiske grunnverdier.

Konklusjon: ikke lovlig.

1.2.4 Innsendte saker
Innsendte saker som grupper eller årsmøtets medlemmer ønsker å fremme for årsmøtet
sendes kretsstyret senest en uke før årsmøte. (11.mars)

1.3 Valg
Her er en oversikt over hvor mange stemmeberettigede hver gruppa har:

Gruppe
Medlemmer ihht
siste årsmelding Kan sende...

Hønefoss speidergruppe 80 Gruppeleder + 9 representanter

1. Jevnaker speidergruppe 72 Gruppeleder + 8 representanter

Sokna speidergruppe 73 Gruppeleder + 8 representanter

1. Tyristrand speidergruppe 55 Gruppeleder + 6 representanter

Kretsstyret 5 Alle
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1.3.1 Kretsleder, visekretsleder, styremedlemmer
Roller Navn Valg status

Kretsleder Ingrid Foslien På valg- tar
gjenvalg

Visekretsleder Sofie HIldebrandt Lien Ikke på valg

Styremedlem Andreas Røste På valg- tar
gjenvalg

Styremedlem Andreas Fossheim Ikke på valg

Styremedlem Tonje Sund På valg- ikke
gjenvalg

1.3.2 Valgkomité

Verv Hvem Valg

Valgkomite Anne Saltnes Velges hvert år

Valgkomite Elisabeth Myhre Velges hvert år

Valgkomite Bente strømsodd Velges hvert år

1.3.3 Revisor

Verv Hvem Valg

Revisor Kjellaug Olsen Velges hvert år

1.3.4 Ombud

Verv Hvem Valg

Lederombud

Lederombud

Speiderombud En troppsspeider
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1.3.5 Valgkomiteens instilling:
Innstilling vedr. valg årsmøte 2022
Valgkomiteens innstilling er som følger:

Kretsleder er på valg i år for 2 år. Ingrid Foslien fra Hønefoss speidergruppe har sagt ja til
gjenvalg. På valg er også styremedlem Tonje Sund og Andreas Røste. Andreas Røste stiller
til gjenvalg for 2 nye år, dersom ingen som bor nærmere ønsker å stille til valg.

Valgkomiteen foreslår at Kato Hoelsveen fra Jevnaker speidergruppe og Malene Høeg fra
Sokna speidergruppe blir valgt inn som nye styremedlemmer. Da vil også 3 grupper i
kretsen være representert i styret.

Bjørn Anders Ulsund fra Tyristrand speidergruppe har sagt ja til å være speiderombud
sammen med Kato Hoelsveen.

Bjørn-Einar Skøien fra Jevnaker speidergruppe har sagt ja til å være roverombud sammen
med Andreas Fossheim.

Kjellaug Olsen fra Jevnaker speidergruppe har sagt ja til gjenvalg som revisor.

Åste Bratli fra Nes speidergruppe har sa ja til å være i valgkomiteen.

Vennlig hilsen
Valgkomiteen
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Vedlegg 1: Årsmelding
Årsmelding for Øvre Buskerud krets 2021

Styret og tillitsvalgte i 2021 har bestått av:

Verv Navn Gruppe

Kretsleder Ingrid Foslien Hønefoss Speidergruppe

Visekretsleder Sofie Hildebrandt Lien Hønefoss Speidergruppe

Økonomiansvarlig Andreas Røste Hønefoss Speidergruppe

Styremedlem Tonje Sund Jevnaker Speidergruppe

Styremedlem Andreas Fossheim Jevnaker Speidergruppe

Verv Navn Gruppe

Småspeiderombud Elisabeth Myhre Jevnaker Speidergruppe

Per Holmen Hole Speidergruppe

Speiderombud Kato Hoelsveen Jevnaker Speidergruppe

Roverombud Tiril Hildebrandt Hønefoss Speidergruppe

Andreas Fossheim Jevnaker Speidergruppe

Informasjonsombud Andreas Røste Hønefoss Speidergruppe
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Aktiviteter:
Møter 2021:
Det er holdt 2 kretsstyremøter. Det er lite, men det er god kommunikasjon på våres interne
facebooksdie.
Det er holdt 1 årsmøte
Det er holdt 2 kretsting

Arrangementer i kretsen:
Årsmøte ble avholdt over google meet, 12. Februar. Kato Hoelsveen gikk av som
vise-kretsleder og Sofie Hildebrandt ble nye vise-kretselder. Styremedlem Andreas Fossheim
tok gjenvalg og det var ingen motkandidater.

Ekstraordinært kretsting ble avhold 6.april. Her ble hyret inn en ekstern ordstyrer, Knut
Slettebakk. Her ble det tatt opp 4 vedtekter som flertallet ville ha inn i kretshåndboken våres.
Det var usikkert om disse vedtektene var innafor, men det har vist seg i ettertid, at dem er.

Ringkollen skifestiball ble avlyst på grunn av økt smittetrykk i landet.

Leder og roversamling: Det ble ikke planlagt noen leder og roversamling pga smittetrykk.
Det ble bestemt at dette skulle gjennomføres når det var mulig å få til, det ble det aldri
dessverre.

Kretsbannerkonkurranse og småspeiderdag skulle vært avholdt på sokna 30.april- 2. mai.
Den ordinære KBK ble avlyst, men vi fikk til en destralisert KBK og NM 11-13. Juni.
Kretsstyret delte seg på gruppene i kretsen og ble “dommere”. Det var Patrulje Rev og Ugle
fra Hønefoss som fikk fortrinnsvis 1. og 2. Plass. Det var patrulje rev som kom videre etter
NM til den store superfinalen. Hvilken plass de kom på vet vi dessverre ikke, da det kun var
topp 10 som ble offentliggjort. Småspeiderdagen foregikk lokalt og småspeider ombudene
hadde ordnet en postløype.

Jota Joti skulle vært 15-17.oktober, men ble avlyst pga økende smittetrykk. Alle grupper ble
oppfordret til å lage en lokalt.

Speiderhytteturen ble avholdt fra 15-17. Oktober. Det var speidere fra kretsen som deltok.
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Nattmanøver ble avholdt på Moesmoen 5-6. november, arrangør var Jevnaker
Speidergruppe.

Kretsting 18.november ble avholdt på soknas nye speiderhus. Her deltok speidere, rovere
og ledere fra Sokna, Jevnaker og Hønefoss speidergruppe.

Kato Hoelsveen fikk tildelt æreskniven sommeren 2021

Anne Saltnes fikk tildelt æreskniven på kretstinget høsten 2021

Nasjonale arrangementer vi har deltatt på:

KL-KS ble holdt over nett 19-21. Mars. Ingrid Foslien og Sofie Hildebrandt Lien deltok.

KL-KS ble avholdt på Sørmarka konferansesenter 12-14. November. Her deltok Ingrid
Foslien og Andreas Røste.

Tuva Moholdt fikk tildelt hedersprisen fra speidersjef Håvard Djupvik

Betalende medlemmer i kretsen

Antall betalnede medlemmer har gått opp fra 281 i 2020 til 294 i 2021.
Økning på 19 medlemmer.

Skrevet av
Ingrid Foslien

For Øvre Buskerud Krets 02.02.22
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