Referat fra kretsting for Nordre Nordland
krets av Norges KFUK-KFUM-speidere
Nusfjord 14.2.15 kl. 16.30
Følgende grupper var representert: Ballstad, Ballangen, Bøstad, Bodø, Bodin, Sørvågen, Ørnes,
Øksnes, Valnesfjord, Skjerstad.
I tillegg var Helgeland krets representert med to ledere. Vi hadde også besøk av to speidere fra Sri
Lanka som er med i et utvekslingsprogram gjennom speideren.

Saker
1 Åpning
1.1 Innkalling
Godkjent uten kommentarer.
1.2 Godkjenning av saksliste
Godkjent uten kommentarer.

2 Konstituering
2.1 Opprop
Gruppe
Bodø
Bodin
Ballangen
Bøstad
Ballstad
Sørvågen
Øksnes
Ørnes
Skjerstad
Valnesfjord

Antall stemmeberettigede
4
2
2
2
4
3
4
1
1
1

I tillegg hadde de to deltakerne fra Helgeland forslags- og talerett. Den ene var inhabil under sak
5 og 6, og forlot lokalet.

2.2 Godkjenning av forretningsorden

2.3
2.4
2.5
2.6

Godkjent.
Valg av møteleder og bisetter
Tone Johanne Pedersen, Ballstad og Yngvar Brun, Øksnes, ble valgt.
Valg av to referenter
Hanne Jakobsen, Valnesfjord og Vigdis Lindberg Juliussen, Ballstad, ble valgt.
Valg av protokollunderskrivere
Arnt Sørensen, Bodin og Gro-Siri Neeraas, Bodø, ble valgt.
Valg av tellekorps
Kretstinget vedtok at dette velges ved behov.

3 Årsmelding
Gjennomgang av årsmeldingen ved kretsleder Astrid Lyshol Johansen.
Rettinger og kommentarer: Ask Grande tilhører Bodin, ikke Bodø. Hanne Jakobsen sin e-post
adresse er hanne.jakobsen@sbnett.no. Øksnes drev konfirmantspeiding frem til sommeren, ikke
hele året. Kretsen er representert i Snøuglepatruljen (Program-komité) og Beverpatruljen
(Lederprogram-komité), noe som gir oss en større innsikt i forbundets arbeid.
Enstemmig godkjent med ovennevnte endringer

4 Årsplan 2015
Gjennomgang av årsplanen vedlagt i årsmeldingen.
Kommentarer: NM-uttak i Hasrstad i samarbeid med NSF, er flyttet til våren. JOTIarrangement i Bodø er planlagt arrangert som et samarbeid mellom KM- og NSF-gruppene i
Bodø. Resten av kretsens grupper, inviteres også. Våt-helg (ungdomshelg) som er planlagt
arrangert i september er et kretsarrangement og invitasjon vil bli sendt til gruppene.
Snøhuletur i Sulis er et samarbeid mellom Bodø, Bodin, Skjerstad og Valnesfjord, i første
omgang et arrangemant for Salten-regionen. Det reiser 8 fra Nordre Nordland krets på
Jamboree i Japan sommeren 2015.
Det kom spørsmål om lederkurs i kretsen. Dette ble diskutert.
Årsplanen ble godkjent med NM-uttak som eneste endring.

5 Regnskap/økonomi
Lillian som er kasserer informerer om budsjett ok økonomi.
Budsjettet var satt opp etter kontant-prinsippet, og utestående fordringer var derfor ikke nevnt,
en del kostnader knyttet til landsleir i Asker 2014. Dette er blant annet fordi gruppene ikke har
sendt inn liste over deltakere på landsleir og at flere gruppene ikke har betalt sin andel av
transport-kostnadene for utstyret.
Grunnet mangelfull dokumentasjon i NOBUR-søknaden for 2014 har kretsen per dags dato ikke
fått utbetalt noe støtte for 2014. Da det er snakk om en betydelig sum, er kretsen nå i dialog med
NOBUR og det jobbes for å få noe støtte likevel. Det presiseres at det i NOBUR-søknaden må

vedlegges fullstendig deltakerliste med fødselsår og program fra et hvert arrangement man søker
støtte for. Alternativt for deltakerliste, kan man legge ved programmet signert av en kursleder el.
Regnskapet ble enstemmig godkjent.
Kommentar fra kasserer: Det ble på kretsting 2013 vedtatt at kretsstyret skulle fastsette en sum
for telefon-godtgjørelse for kretsleder. Dette har ikke blitt gjort, men det foreslås ordnet opp i,
og at dette blir utbetalt på etterskudd for 2014.

6 Budsjett
Vidar Berg, kretsstyremedlem orienterer om budsjettet.
Sum utbetalt til kretsleirkonto endres fra 15.000,- til 20.000,-.
NOBUR-støtten endres fra 165.000,- til 170.000,Budsjettet godkjennes med de endringer som er gjort av kretstinget.

7 Landsstyre/-forbundssaker
7.1 Revisjon av speiderloven
Kretstinget diskuterer forslagene om endring av speiderloven. Diskusjonen dreier seg mest om §1
og hvorvidt dagens paragraf «En speider er åpen for Gud og Hans ord» skal beholdes eller ikke.
Det stemmes for en instilling fra kretsting til delegater til landsting:
Det innstilles at gamle §1 beholdes.
Det innstilles at gamle §2-10 beholdes.
7.2 Ny aldersinndeling
Det drøftes hvorvidt det skal deles opp 1.-2. klasse, 3.-4. klasse og 5.-10. med en deling innad:
vandrer 1 (5.-7.)og vandrer 2 (8.-10) (med ulike skjerf og mål). Stemningen generelt er at man er
positiv til å ha med 1. klassingene, mens det er splid om vandrerinndelingen med én
vandrerenhet, men inndeling innad. Kretsting ønsker at det nye programmet foreligger og at man
da vet mer hvilken «pakke» man evt. godkjenner. Derfor ønsket ikke kretstinget avstemming i
denne saken.

8 Landsleir Asker 2014, evaluering av felles transport
Det ble på kretsting 2014 vedtatt at man skulle frakte kretsens utstyr sammen til Asker.
Fungerte det å leie én bil og gå sammen som krets for de gruppene som ville det? Gruppene i
kretsen ønsker at flest mulig av dem som ønsker det kan få tilbudet om å gå sammen for å få
fraktet leirutstyr til leir, også i fremtiden. Tilbakemeldingene var udelt positive.

9 Kretsleir 2016
Det er fremmet forslag om å arrangere felles kretsleir for Nordre Nordland, Helgeland og
Trøndelag i 2016. Det er foreslått at leiren avholdes på Herøy 30. juli-6. aug. 2016. Martin
Enstad, tidligere leder i Øksnes er ønsket som leirprest. Det er foreslått at hver krets bidrar med
20.000 i «leirpott» hver, til planlegging etc. Nordre Nordland har ansvar for program i samarbeid
med Helgeland. Kretstinget vedtar at kretsen jobber for kretsleir i 2016. Enstemmig vedtatt.

10 Kretshelg 2016
Det orienteres om priser og «betingelser» for å fortsette å ha kretshelg i Nusfjord i Lofoten.
Tilbud om 1090,- per pers. for neste år, eller de tre neste årene for 1000,- per pers per år.
Dette er uten sengetøy, men med resten som i dag, med full bevertning osv. Det forutsettes
at det fortsatt holdes i februar og at det er mellom 75 og 120 deltakere. Kretsting ønsker å
inngå en avtale i Nusfjord for de tre neste årene, altså, 2016-2018. Det oppfordres til å
bestemme ei helg som passer best mulig. Til orientering: Første helga i februar er det fast
konfirmantarrangement i Lofoten, og vil da utelukke et helt kull, andre helga er det
roverkongress på nasjonalt plan, og etter det må man begynne og tenke på vinterferie. Det
vedtas at kretsstyret selv bestemmer en helg i februar for dette arrangementet.

11 Valg
Valgkomiteens innstilling gjennomgås.
I tillegg kom det benkeforslag på roverkontakt, nåværende roverkontakt Tiril Sørensen, Bodin,
ble foreslått.

Astrid Lyshol Johansen, Ballstad, gjenvelges som kretsleder gjenvelges for et år.
Vidar Berg, Bodin, gjenvelges som styremedlem for et år.
Hanne Jakobsen er ikke på valg.
Vigdis Lindberg Juliussen, Ballstad, velges som styremedlem for et år.
Fredrik Eilertsen, Øksnes, velges som roverkontakt for et år.

Ungdomsrepresentantene som ble valgt av kretsens ungdomsting og velges for et år er følgende:
Sebastian Rishaug Strand, Ballstad
Dina Sandberg, Bodin

Anne-Kirsti Larssen, Ballstad, gjenvelges som varamedlem til kretsstyret.
Heidi Rasmussen Åland, Bøstad, gjenvelges som varamedlem til kretsstyret.

Lillian Rasmussen, Sørvågen, fortsetter som kasserer.
Inger Lise Bjørnsen, Sørvågen, fortsetter som revisor.

Valgkomité:
Leder, Åsill Jørgensen, Ballstad, går ut.
Terje Estensen, Skjerstad, går opp som ny leder.
Maren Tymi, Bodø, fortsetter som medlem.
Tone Johanne Pedersen, Ballstad, velges inn som nytt medlem av valgkomiteen.

12 Utdeling av hederstegn
Hederstegn for 10 år gis til:
Cathrine Utz Gulbransen
Ellen Utz
Heidi Rasmussen Åland
Inger-Lise Bjørnsen
Hederstegn for 25 år gis til:
Lillian Rasmussen
Åsill Jørgensen
Arnt Sørensen
Gro-Siri Neeraas

13 Generelt
13.1 Valg av representanter til Landsting
Det vedtas at kretsstyret avgjør hvem som blir kretsens delegater, fortrinnsvis kretsleder og
visekretsleder.
13.2 Innsettelse av ny leder.
Bente Johansen, Ballangen, innsettes som leder.

14 Avslutning

Referatet er lest og godkjent.

___________________________

_____________________________

Vigdis L. Juliussen, referent

Hanne Jakobsen, referent

_____________________________

_______________________________

Arnt Sørensen, protokollunderskriver

Gro-Siri Neeraas, protokollunderskriver

