
 

Protokoll fra kretsting søndag 09. februar 2020  

på Gausdal ungdomsskole i vestre Gausdal. 

Innledning ved kretsleder: 

 

Saksliste 

Sak 1/2019.   Godkjenning av delegater og innkalling.   
Delegater og innkalling er godkjent. 

- Observatørene ble gitt talerett. 
 

Sak 2/2019.   Godkjenning av saksliste.   
Sakslisten er godkjent. 
 

Sak 3/2019.   Valg av  
Møteleder: Frode Frydenlund 
2 referenter: Iver Kval og Hans Christian Christiansen 
2 til å underskrive protokoll: Jo Inge Sævik og Bent Hellum 
2 til tellekorps: Anette Berg Kløvstad og Emma Hellum 
 

Sak 4/2019.   Årsmelding 2019. 
Godkjent med tillegg 
 
24.-26. okt, kretsleder samling på Mesnali, Eli-Brit og Frode deltok. 
 

Sak 5/2019.   Regnskap 2019. 
 
Kommentar om overskudd, bruke noe av overskuddet til å reklamere for 
speidern/ gruppa/ kretsen. Åpne dager for å verve flere speidere.  
 
Honnør til kretsleder for søknad om midler, som har ført til et større 
overskudd. 
 
Revisor foreslår å godkjenne regnskapet og at vi har god økonomistyring,  
se vedlegg. 
 
Godkjent. 
 

Sak 6/2019.     Arbeidsplan for 2020. 
 
Godkjent 
 
 

Sak 7/2019.    Terminliste 2020. 
Endring: 

- KBK blir arr av Vestre Gausdal på Gausdal ungdomsskole 
- Lederkurs i mars utgår 
- Flytting av roverbirken 
- Snøhuleturen til vestre utgår, blir annen fjelltur 
- Rover5kamp og Lederløft har ikke fått dato enda 



- Vandreleir foreslås satt inn. Arr Romsdal og Nordmøre, de som 
ønsker å delta tar kontakt med arr. 
 

Terminlisten oppdateres 

Sak 12/2019 Kontingent. Innkommen sak etter frist fra Fåberg. 2 delt forslag. Et innspill 
til speiderforbundet og ett til kretsen. 
 
Ønske om reduksjon av kontingent for aktive ledere. Diskusjon rundt 
temaet.  
 
Ordstyrer mener det må inn som ordinærsak til neste ting evt. 
ekstraordinært. Forslag om div moderasjonsmodeller.  
 
Tar med innspill videre, men ingen vedtak pr. nå. 
 
Kretstinget ønsker å fremme første del av forslaget som sak til 
speidertinget. 
 

Sak 8/2019.   Budsjett 2020. 
 

- Smådiskusjoner og innspill.  
- Forslag om at kretsstyret disponerer etter «sunn fornuft» 

 
Godkjent 
 

Sak 9/2019.   Innmeldte saker.  
Ingen innmeldte saker. - Utgår 
 

Sak 10/2019.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Valg: 
Sitter 1 år til 

- Eli-Brit Y. Holen, kretsleder  
- Svein Arne Mathisen 
- Anette Berg Kløvstad 

 
Tar gjenvalg på 1 år til 

- Rita Mathiesen  
 
Valg inn for 2 år 

- Iver Kval, visekretsleder 
 
Valgt inn for 1 år 

- Jo Albertsen 
 
Revisor (1 år) 

- Stein Arild Noren 
 

Kasserer (1 år) – utgår da rollen organiseres internt i kretsstyret. 
 
 
2 delegater til speiderforum + 2 vara (mellom 13-16 år i 2018) 

- Emre Kleven  
- Ole Jørgen Haakenåsen 

Det var ikke flere delegater som var gamle nok til å bl valgt som vara 
  
2 delegater til roverforum + 2 vara (mellom 16-20/25 år i 2018) 



 - Jo Albertsen 
- Sindre Sande 
- Vara: Anette Berg Kløvstad 
- Vara: Eline Dalane 
- Vara: Anna Steffensen 
- Vara: Gustav Steffensen 

 
Representant til speidertinget  

- Eli-Brit Ytterstad Holen 
- Rita Tangen Mathisen 
- Vara: Anette Berg Kløvstad 

- Vara: Emre Kleven 
- Vara: Bent Hellum 
- Vara: Gustav Steffensen 

 
 
 
 

Sak 11/2019.   Direkte grupperepresentasjon 
 

- Trukket da vi fikk fylt alle poster. 
- Div. innspill 
- Kretsleder la likevel frem saken, se vedlegg.  

 
 

 


