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Årsmøte 2022 
 

 

Dato: 18.03.2022 

Sted: Leikvinjar 

Ordstyrer: Ingrid Foslien  

Referent: Sofie Hildebrandt Lien 

 

Til stede: Ingrid Foslien (kretsleder), Sofie Hildebrandt Lien (visekretsleder) Andreas Fossheim 

(styremedlem), Kato Hoelsveen, Helge Ottesen, Charlotte Bjørke, Ann Katrin Fowler Frog, Nikolaj 

Østereng, Sondre Moholdt, Jeppe Rudhaugen, Åste Bratli, Anne Saltnes, Bjørn Maribo, Caroline 

Henriksen-hauger, Audunn Henriksen-hauger, Elisabeth Myhre, Aina Elin Skøien, Reinhardt Skøien, Isak 

Sund, Bjørn-Einar Skøien, Tobias Sund, Silje Regine Skøien, Elise Henriksen-Hauger, Bjørn Holen, Bjørn 

Anders Ulsund, Janne Johnsrud og Anders Johnsrud  

 

Sak. 

nr. 

Sak Vedtak 

1.1 Konstituering   

1.1.1 Valg av  

- Ordstyrer  

- Referent  

- 2 stk tellekorps  

- 2 stk til å underskrive protokoll  

Ordstyrer: Ingrid Foslien 

Referent: Sofie Hildebrandt Lien 

Tellekorps: Åste Bratli og Isak Sund 

Underskrive protokoll: Charlotte Bjørke og ELise 

Henriksen Hauger.  

1.1.2 Godkjenning av Innkalling Godkjent 

Innkallelse ble sendt til alle gruppeledere og lagt 

ut på kretsens nettsider innen fristen.  

1.1.3 Godkjenning av saksliste  Resultat og balanse, samt revisjonsberetningen 

var ikke helt riktig. Det er lagt fram riktig i 

papirform under møtet-  

Godkjent  

1.1.4 Godkjenning av forretningsorden Godkjent  

1.2 Saker til årsmøtet   

mailto:carolinehen1@gmail.com
mailto:carolinehen1@gmail.com
mailto:a.skoien@hotmail.com
mailto:r.skoien@hotmail.com
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1.2.1 Årsmelding 2021 Ingrid Foslien gikk gjennom årsmeldingen for 

2021. Det kom følgende tilbakemeldinger: 

- Rovere deltok på roverstevne og rover-5 

kamp. Nikolaj Østereng, Bertine Jensen og 

Aumund Pettersen.  

- Legge inn gruppeleirene/landsleirene 

- Roverleieren- Slagplan.  

1.2.2 Regnskap og revisjonsberetning for 2021  Ingrid Foslien gikk igjennom regnskapet for 2021. 

Godkjent. 

 

1.2.3 Budsjett  Ingrid Foslien legger frem forslag til budsjett for 

2022.  

Det kom følgende kommentarer:  

*Årstall på overskriftene må endres til 2021.  

*Kato kom med forslag om at kretsen/kretsstyret 

bør bruke litt tid på å søke om midler til kurs. 

*At det er planlagt underskudd er ok så lenge det 

er grunnet ønske om mer midler til 

speiding/aktivitet. 

*Det er søkt om få støtte til strømregning på 

Leikvinjar 

 

Godkjent. 

1.2.4 Hole speidergruppe   

Ingrid informerte om nedleggelsen av Hole 

speidergruppe, om stiftelsen som eier 

speiderhuset, krav fra stiftelsen om maling til 

speiderhuset utvendig og om fordeling av utstyr 

til gruppene.  

Midler som gjenstår fra Hole speidergruppe 

holdes av kretsen i 10 år i tilfellet Hole 

speidergruppe av NSF gjenopprettes. 

 

Tatt til orientering. 
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1.2.5 Fire nye vedtekter  

Det ble vedtatt på ekstra ordinørt 

kretssting i fjor at disse fire vedtektene 

skulle inn i kretshåndboken våres.  

1. Det er ikke tillatt å sette frem 

benkeforslag ved valg forberedt av 

valgkomiten.  

2. Kretsen skal etterstrebe at 

kretsleder og visekretsleder er fra 

forskjellige grupper 

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 minst ha 

1 periode i kretsstyret.  

 

Ingrid leser opp svaret fra lovutvalget ang de fire 

vedtektene. Vedtekt 1,2 og 3 er fullt lovlig for oss 

å legge inn i kretshåndboken våres. Nr.4 strider i 

mot NSF sine regler og er ikke lov, men vi kan ha 

det som er anbefaling og noe valgkomiteen må 

tenke på når de innstiller kandidater.  

 

Vedtekt 4 må endre ordlyd.  

- Det anbefales at alle som stiller til valg 

som kretsleder eller visekretsleder har en 

periode i styret.  

 

 

1.2.6 Leikvinjar  

Vestmarka vedtok på sitt årsmøte at de 

ønsker et fullt kjøp av leikvinjar med 

midler de har på bok. Det er igjen mellom 

1,8 og 2 millioner fra Nedre Buskerud som 

kan brukes til leikvinjar. Vi må se på om vi 

har midler som kan legges med samt at vi 

står med et større ansvar ifhlt dugnader.  

Tyristrand ønsket å høre fra de andre gruppene i 

kretsen om det er noen som bruker Leikvinjar i 

større grad. Hovedsakelig er det Jevnaker som 

bruker Leikvinjar, Hønefoss og Tyristrand synes 

det er for dyrt å bruke Leikvinjar. Hønefoss legger 

vekt på at det ikke er ønskelig å legge inn flere 

dugnadstimer på frivillige ledere.  

 

Mye må gjøres med Leikvinjar, men mye er også 

gjort. Det er ønskelig å få kjøpsprisen enda lavere 

grunnet alle timene med dugnadsarbeid som er 

lagt ned. Utleievirksomheten sikrer at Leikvinjar 

går i null. 
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Kretsstyret skal undersøke nærmere om det er 

mulig å søke sparebankstiftelsene om støtte til 

kjøp av Leikvinjar. Da bør det legges ved en godt 

utarbeidet prosjektplan med budsjett.  

 

Driftsstyret Leikvinjar bør også vurdere om vi skal 

erstatte panelovnene på Leikvinjar med 

varmepumper og søke ENØK-støtte.  

 

Det blir et ekstraordinært kretsting før et evt kjøp.  

 

Før eventuelt bud gies vil det avholdes ett 

ekstraordinært kretsting. 

 

Saken tatt til orientering. 

 

 

 

1.2.6 Innsendte saker  

a) Det må velges representanter til 

speider og roverforum 2022. 

Kretsstyret foreslår at dette blir 

gjort på KBK denne våren.  

b) Det må velges representanter til 

Speidertinget 2022. Det er lenge til 

og kretsstyret foreslår at kretsleder 

og visekretsleder representerer 

kretsen og at alle 

styremedlemmene i det nye styret 

er vara. Dersom det står slik, kan 

kretsstyret når det nærmer seg 

velge innad i styret hvem som 

deltar.  

 

a) Godkjent 

 

b) Godkjent 

 

Ingrid Foslien, Kato Hoelsveen, Sofie 

Hildebrant Lien, Andreas Fossheim og 

Marlene Høeg bestemmer innad i styret 

hvem som reiser på speiderting.  

1.3 Valg  

1.3.1 Kretsleder og 2 styremedlemmer.  Ingrid Foslien gjenvalgt som Kretsleder for to år. 
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Roller Navn Valg 

status 

Kretsleder Ingrid 

Foslien  

På valg 

Visekretsleder  Sofie 

Hildebrand

t Lien   

Ikke på 

valg 

Styremedlem  Andreas 

Røste   

På valg 

Styremedlem  Andreas 

Fossheim  

Ikke på 

valg 

Styremedlem  Tonje Sund På valg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kandidater: 

Kretsleder  Ingrid Foslien  

Styremedlem  Kato Hoelsveen  

Styremedlem  Marlene Høeg 

Styremedlem Andreas Røste  
 

 

Marlene Høeg ble valgt til styremedlem for to år. 

 

24 stemte: 23 stemmer på Kato Hoelsveen, 1 

stemme på Andreas Røste. 

 

Følgende er valgt inn i kretsstyret: 

Kretsleder   Ingrid Foslien  Valgt for 2 år  

Styremedlem  Kato 

Hoelsveen 

Valgt for 2 år 

Styremeldem Marlene 

Høeg 

Valgt for 2 år 

 

Følgende gikk ut av kretsstyret: 

● Tonje Sund 

● Andreas Røste 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styret består nå av: 

Rolle Navn 

Kretsleder Ingrid Foslien  

Visekretsleder  Sofie H. Lien 

Styremedlem  Kato Hoelsveen 

Styremedlem  Andreas Fossheim  

Styremedlem  Marlene Høeg 
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1.3.2 Valg av valgkomite for 1 år, 3 stk  

 

Åste Bratli, Bente Strømsodd, Elisabeth Myhre 
blir neste års valgkomite.  

1.3.3 Valg av revisor for 1 år Kjellaug Olsen ble valgt som revisor. 

1.3.4 Valg av ombud  Speiderombud- Bjørn Anders Ulsund ble valgt 
som speiderombud  
Bjørn-Einar Skøien ble valgt inn som 
roverombud. Dersom noen ønsker å stille som 
småspeiderombud, kan de kontakte Elisbeth M.  

 

 

 

 

 

__________________________________ 

Møteleder 

Ingrid Foslien    

 

 

 

 

  

__________________________________ 

Referent 

Sofie Hildebrant Lien  

__________________________________ 

Representant  

Charlotte Bjørke  

 __________________________________ 

Representant 

Elise Henriksen-Hauger 

 

 


