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Saksliste 

Sak 1/2016. Godkjenning av delegater og innkalling. 

Sak 2/2016. Godkjenning av saksliste. 

Sak 3/2016. Valg av møteleder, 2 referenter, 2 til å underskrive protokoll og to til tellekorps. 

Sak 4/2016. Årsmeldinger. 

Sak 5/2016. Regnskap 2016 

Sak 6/2016. Terminliste 2017 

Sak 7/2016. Budsjett 2017 

Sak 8/2016. Krets-samarbeid  

Sak 9/2016. Innmeldte saker. 

Sak 10/2016. Valg. 

 

Sak 1 - Godkjent 

Sak 2 - Godkjent 

Sak 3 - Møteleder: Frode Frydenlund 

Referenter: Gunnar Toftegaard og Jonas Roel 

Godkjenning av referat: Håkon Hernes og Tonje Nyengen Larsen 

Tellekorps: Ole Kristian Ljunggren Ringstad og Christina Eide fra Speiderstyret 

Sak 4 - Se vedlagte dokumenter 

Spørsmål fra Lars Bjarne om hvem har ansvaret for registrering i medlemssystemet. Lederombud - 

Det er hovedsakelig de kurs som ledere har deltatt på for en del år siden som mangler i 

medlemssystemet og der oppfordres til at gruppeledere oppdater for egen gruppe. 

Kommentarer til årsmeldingene innføres i originaldokumentene 

Sak 5 - Se vedlagte dokumenter 

Kommentarer fra revisor. Bra at regnskapet nå føres i et regnskapssystem. Lager beholdning er 

avskrevet og eventuelle inntekter føres i regnskapet for 2017. Kretsen bør ikke kjøpe mer en der 

brukes innenfor et regnskapsår. Revisor kan godkjenne regnskapet. 

Regnskapet ble godkjent 

Sak 6 - Korreksjon i forhold til terminlisten blir rettet i originaldokumentet. 

Kommentar fra Eli-Britt om at gruppene bør være tidligere ute med hensyn til at tilby arrangementer 

og at melde seg på andres arrangementer. 
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Ønske om at gruppene inviterer andre grupper i kretsen til at delta i de arrangementer som 

gjennomføres. Det er viktig at gruppene stiller med ledere når de deltar i andre gruppers 

arrangementer. 

Forslag fra Arnfinn Roel om at der gjennomføres et lederkurs i forbindelse med Monsen turen. Dette 

bekreftes fra Vestre Gausdal. 

Liv Else informerte om langtidsplanen som kan finnes på hjemmesiden til Gudbrandsdalens 

Speiderkrets. Denne langtidsplan sendes ut til gruppene sammen med referatet. 

Der anmodes om støtte fra gruppene i forhold til de felles arrangementene som gjennomføres. 

Selv om en gruppe tar på seg å arrangere et kretsarrangement, betyr ikke dette nødvendigvis at 

gruppen ikke må stille med egen leder og ta ansvar for sine egne speidere.  

 

Sak 7 - Se vedlagte dokument.  

Budsjettet er godkjent. 

 

Sak 8 - Se vedlagte dokument. 

Kommentar fra Lars Bjarne Mythen om at vi ikke kun må se på mulighetene i en større krets, men 

også se på verdien av en mindre krets som er nærmere gruppene. Vi har geografiske utfordringer. 

Kommentar fra Vidar Nyløkken Hagen – viser til rapport om ny organisering. (Arbeidsgruppe 

Organisasjonsstruktur) 

Kommentar fra Christina Eide fra speidertinget. Det er ikke en tilfeldighet at hun er representant for 

disse fire kretsene. Henviser til rapport om ny organisering. (Arbeidsgruppe Organisasjonsstruktur) 

Kommentar fra Arnfinn Roel om ikke begynne at saksbehandle nå, men lytt til hva Liv Else egentlig 

spør om. Vi må være fremme i skoene og se på mulighetene.  

Liv Else Ertesvåg Brenden – ting er på gang og vi ønsker at starte en prosess og se på mulighetene. 

Undersøke saken og kommen med et forslag på neste Kretsting. 

Stein Arild Noren støtter de kommentarene som er kommet inn, men hva er planen med dette 

mandat? 

Liv Else Ertesvåg Brenden – dette vil bli lagt frem som en sak for kretsinget i 2018. 

Frode Frydenlund - hvis vi skal vedta en endring neste år må vi nesten ha en foreløpig rapport til 

høsten. 

Eli-Britt Ytterstad Holen - det er nettopp det som er planen at ta opp på ledersamlingen til høsten. 

Frode Frydenlund – gjentar, at det er nødvendig med en foreløpig rapport til høsten. 

Forslaget er vedtatt. 

Kretsstyret gis mandat til å starte arbeidet med å se på muligheten for en ny modell for drift av 

kretsen, og innenfor det, utfordre de kretsgrenser vi er kjent med. 
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Sak 9 - Ingen saker 

Sak 10 - Valgkomiteen takker for alle forslag som er kommet inn. 

Forslag til kretsleder: Eli Britt Ytterstad Holen for 2 år. 

Forslag til visekretsleder: Gunnar Toftegaard for 1 år 

Forslag til styremedlem: Katrine Stensland i 2 år. 

Forslag til styremedlem: Oda Lagmandsveen i 2 år 

Forslag til styremedlem: Hans Christian Christiansen i 1 år  

(Åsne Kristin Strand Ødegård sitter somstyremedlem i 1 år til) 

 

Forslag til kasserer: Arnfinn Roel i 1 år 

Forslag til revisor: Stein Aril Noren i 1 år 

Ovenstående ble enstemmig valgt 

Forslag til Valgkomite: 

Jo-Inge Sævik i 2 år 

Arnfinn Roel i 2 år 

Ovenstående ble enstemmig valgt 

------ 

 

Liv Toril fikk tildelt Hederstegn fra Norges Speiderforbund for langvarig og tro tjeneste. 

 

Lillehammer 29/01-2017  

Gunnar Toftegaard      Jonas Roel 

 

 

Håkon Hernes       Tonje Nyengen Larsen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


