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ORGANISAJONSBESTEMMELSER 

https://kmspeider.no/lover-og-regler/category849.html  

 

Vedtatt 11.10.03 

Endringer vedtatt 04.06.19 

Norges KFUK-KFUM-speidere 

 

§ 2.1.1 MØTE, TALE, FORSLAGS- OG STEMMERETT 

Alle medlemmer kan velges som gruppenes representanter. 

 

Kretsting består av representanter for gruppene etter nærmere fastsatt nøkkel. Med mindre 
Kretsting bestemmer noe annet, har gruppene 1 representant pr. påbegynt 10 medlemmer i 
tillegg til gruppeleder. 

 

På Kretsting har følgende møte-, tale-, forslags- og stemmerett: 

- Gruppeledere. 
- Valgte representanter fra gruppene. 
- Kretsleder, visekretsleder og faste styremedlemmer. 
- To Roverrepresentanter, valgt av kretsens Roverting. 
- To Patruljeførerrepresentanter, valgt av kretsens Patruljeførerting. 

 

Følgende har møte-, tale- og forslagsrett: 

- Kretsens ansatte 

- Medlemmer i faste komiteer. 

 

Alle medlemmer i kretsen kan møte som observatører.  
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FORRETNINGSORDEN - Noe endret med tanke på gjennomføring av digitalt 
Kretsting 

Agder Krets, Norges KFUK-KFUM-speidere 

 

1. Kretsting velger: 
● Møteleder 
● Referent 
● Tellekorps 
● To til å underskrive protokollen på vegne av møtets medlemmer. 

Inntil møteleder overtar ledelsen, ledes møtet av kretsleder. 

 

2. I protokollen føres sak, fremsatte forslag, voteringsresultat og vedtak. 

Opptellingsresultat (for, mot, blanke stemmer) føres når opptelling er foretatt. 

 

3. Møteleder har anledning til å endre rekkefølgen for behandling av sakene. 

 

4. Debatteknikk: 
● Innlegg: De som ønsker innlegg, gir tegn ved å rekke opp hånden i Meets 
● Replikk: Replikk får en ved å skrive replikk i chatfunksjonen. Replikk får en kun til 

foregående innlegg. Det gis anledning til to replikker til hvert innlegg, samt 
svarreplikk fra den som hadde innlegget.  

● Ved å skrive ”til forretningsorden”, ”til dagsorden”, ”til voteringsorden”, skal en 
umiddelbart få ordet. Disse kan bare benyttes til bemerkninger om saksbehandlingen, 
voteringsmåten, strek, beregning av taletid o.l. 

 

5. Setting av strek og begrensning av taletid foreslås av møteleder eller delegatene, og vedtas 
av Kretsting. Når strek settes, må alle forslag det skal voteres over, være presentert.  

 

6. Forslag til vedtak må fremmes når den aktuelle sak behandles. Forslag fremsettes i innlegg 
og leveres skriftlig til møteleder undertegnet forslagsstiller. Innleverte forslag kan trekkes. 
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7. Alle vedtak avgjøres ved simpelt flertall (ett forslag får flere stemmer enn andre) av de 
avgitte stemmer, med de unntak som følger av Grunnreglene. Møteleder fastsetter 
voteringsmåten etter vanlig prosedyre, dersom møtet ikke vedtar noe annet. 

 

8. Alle valg skal foregå skriftlig når minst en person ønsker det. Ved skriftlig votering teller 
blanke stemmer som avgitte stemmer. Kandidater som får over halvparten av de avgitte 
stemmer, anses valgt. Kretsleder og visekretsleder velges ved særskilt valg. Møteleder 
fastsetter frist for innlevering av benkeforslag til valgene.  

 

9. Kretstinget kan vedta å gi møte- og talerett til andre enn de som er nevnt i 
Organisasjonsbestemmelsene. 

 

10. Snarest mulig etter møtet sendes kretstingets protokollen i avskrift til møtets medlemmer, 
alle grupper i kretsen og forbundets sentralledd. 

 

11. Forhold som ikke er regulert i denne forretningsorden, besluttes av møtet med vanlig 
flertall, etter forslag fra møteleder.  
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Sak 2 - Årsmelding 2020 

Årsmelding for Agder KFUK-KFUM speidere 2020 
  

Kretsting ble holdt fredag 28.februar på Solhøgda, Froland med 20 stemmeberettigede delegater 
til stede. Landsstyret var representert ved Jarl Thore Larsen og Siren Therese Klausen. 

  

Kretsstyret har bestått av følgende personer: 

Kretsleder: 

Siren Therese Klausen Kristiansand V KFUK-KFUM speidere Valgt for 2 år i 2019 

  

Visekretsleder: 

Erlend Hagen Borge Vågsbygd KFUK-KFUM speidere Valgt for 2 år i 2019 

  

Styremedlemmer: 

Jarl Thore Larsen Grimstad KFUK-KFUM speidere Valgt for 2 år i 2019 

Odd Kristian Myre Hagen Øvrebø KFUK-KFUM speidere Valgt for 1 år i 2020 

Øyvind A. Landsnes Mandal KFUK-KFUM speidere Valgt for 2 år i 2020 

Elin Mari Skorstad Vågsbygd KFUK-KFUM speidere Valgt for 2 år i 2020 

  

Varamedlemmer: 

Birthe Bratland Vågsbygd KFUK-KFUM speidere Valgt for 1 år 2020 

  

Siren Therese Klausen er kretsens kontakt i Landsstyret fra 7.april 2019 
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Kretsen har vært representert på følgende arrangementer: 

Grunnet SARS-Covid-19 så har det vært lavere aktivitetsnivå enn vi normalt sett skulle ønske. 
2020 skulle være leir år for KFUK-KFUM speiderne og vi skulle ha kretsleir på Hamresanden 
som vi så svært frem til. I slutten av mars tok vi beslutningen på at den ikke kunne arrangeres.  

·      Ledersamling 16.januar, Lindesnes 
 29 rovere og ledere deltok 
 Omvisning i fyret og sosialt samvær.  

·      Kretsens og Vandrer/patruljeførertur, skulle være i Lund Kirke.  
 Avlyst grunnet lav deltakelse pga sykdom hos deltakere og i stab.  

·      Kretsting 28.februar, Kristiansand  
 20 stemmeberettigede delegater 

·      Ungdomsting, 8. – 10. mars, Nordtangen 
 Elise Skarpeteig Harkestad, Alise Roed og Andrea Evenstad, alle tre fra 

Grimstad, var representanter for Agder krets 
·      Årsmøte BURiA Digitalt 20. mars, Kristiansand 

Siren Therese Klausen deltok 
·      Patruljekonkurransen med kvalifisering til NM i speiding, 5.-7.april 

 Avlyst 
·      NM i speiding 7. – 9. juni, Skien 

 Avlyst 
·      Kretsleir, Hamresanden 

Avlyst 
·      Kick-off av speiderhøsten i Lund Kirke 20 august,  

Madeleine fra forbundskontoret kom til oss og holdt ett fint kurs om blandt annet 
lederstien og Covid-rettningslinjer. Vi hadde også noen fine diskusjoner rundt 
barn med spesielle utfordringer.  

Det ble til slutt 19 deltakere fordelt på fem av gruppene, enkelte måtte melde 
avbud på grunn av luftveissymptomer.  

·      Desentralisert Kretsens dag 23. september, 
Arrangører: Kretsstyret, med hjelp til oppgaver for vandrere fra Lindesnes 
Mandal, Vågsbygd, Lindesnes, Grimstad og Kristiansand V deltok i hjemlige 

trakter.  
·      Roverkretskontaktsamling 22.-23.oktober, Hadeland hotell.  

 Odd Kristian Hagen Myre som roverkretskontakt deltok fra kretsen.  
·      Kretsforum 23. – 25.oktober, Hadeland hotell.  

Det var 3 deltakere fra kretsstyret. Elin Mari Skorstad og Odd Kristian Hagen 
Myre deltok som representanter for kretsstyret, mens Siren Therese Klausen 
deltok som arrangør og medlem av landsstyret, men holdt noen av trådene 
som kretsleder også.  
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Kretsstyret 

Kretsstyret hadde 5 kretsstyremøter i 2020. To på Stiftegården i Kristiansand, resten digitale. I 
tillegg hadde vi noen avklaringsmøter om enkelt saker inni mellom digitalt.  

Av saker som har tatt mye tid kan nevnes; Vandrer- og Rovertur til Bykle 2020 & 2021, 
Kretsting, Kretshelg 2020, Kretsleir 2020 og Kretsens dag.  

  

Kretsens ansatte 

Kretsen har ikke hatt noen ansatte i 2020. 

  

Gruppene 

Kretsen har 10 grupper drevet av over 78 ledere/assistenter/voksne som ukentlig engasjerer over 
277 speidere (Oppdagere, Stifinnere og Vandrere). I tillegg har vi 28 Rovere som bidrar som 
ledere/assistenter. Ikke minst må vi ikke glemme de 9 små familiespeiderne våre, barn under 
vanlig speideralder.  

En gruppe har lite/ingen aktivitet og er for tiden sovende: Arendal. Det er dessuten uklart hvor 
mye aktivitet det er i Eydehavn og i Hisøy og Øyestad. Ingen av disse tre gruppene har deltatt på 
noen av kretsens arrangementer det siste året.  

Av gruppene er Kristiansand V(+3) eneste gruppe som har fremgang i medlemssmasse. Se for 
øvrig endring i medlemstall per gruppe på siste side av årsmeldingen. Kretsen har i ett år hvor vi 
normalt sett har sett en svak oppgang i antall medlemmer opplevd frafall i medlemsmassen. Vi 
har blitt 47 færre speidere i følge Hypersys per 31.desember 2020 sammenlignet med 2019. 
Dette er trist, men kan også ses i sammenheng i total situasjonen i år. Trenden de siste årene er 
klart nedadgående. 

Randesund har i 2020 lagt ned driften og midler overført til kretsens fond. Ved opptelling av 
medlemmer ved årets slutt ser man også at Hisøy og Øyestad står uten aktive medlemmer. Det 
har ikke lyktes å få tak i gruppeleder der, så det blir en sak å ta tak i på nyåret. 
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Roverarbeid i kretsen 

Arrangementer i 2020 

Dato Hva Sted Deltagere 

7-9.februar Roverkongress  Kristiansand 3 + stab 

6-8 mars Bykletur Bykle 9 

Det ble igjen forsøkt å holde årsmøte for roverne i august. Det ble ikke tilstrekkelig med 
påmeldinger/interesse. Roverne forsøkte å ha ett årsmøte i desember 2020, men 
forsamlingen var ikke beslutningsdyktige på grunn av antall og spredning i deltakerne 
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Medlemsoversikt 2020 

  Fam opp sti van rov led ass vok ? Totalt 
2020 

Totalt 
2019 

Totalt 
2018 

Arendal 1       1 2   2 3 9 9 19 

Bykle 1     3 3 6 1     14 14 12 

Eydehavn 3           2     5 7 2 

Grimstad   8 12 21 4 7   4   56 58 55 

Hisøy & 
Øyestad 

                  0 1 1 

Kristiansand 
V 

2 2 11 5   5       25 22 19 

Lindesnes 2     40 12 17       71 91 111 

Mandal   3 9 28 7 6 2 1   56 67 76 

Randesund                   0 1 1 

Vågsbygd   9 4 49 1 13       76 77 60 

Øvrebø   7 8 10 1 6 1 1   34 46 33 

Kretsen 
totalt 
(Hypersys) 

9 29 44 156 29 62 6 8 3 346 393 389 



 
  
 

 
  
 

11 

2020 
2019 
2018 
2017 
2016 

7 
8 

14 
7 
5 

29 
32 
17 
18 
77 

44 
50 
69 
66 
106 

156 
198 
187 
221 
140 

29 
28 
41 
40 
35 

62 
5759 

55 
52 

6 
5 
6 
7 
9 

8 
8 
14 
13 
12 

3 
35 
4 
7 

346 
389 
412 
431 
443 

    

  

Per 31.desember 2020 

* Arendal & Randesund er hvilende fra høsten 2018 
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Sak 3 -REGNSKAP 2020 
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Spørsmål og oppklaringer tas muntlig i møtet.  

 

Forslag til vedtak: 

 Resultatregnskap godkjennes. 
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Sak 4 - Oppfølging av saker fra Kretsting 2020 

 

Kort gjennomgang av sakene som ble behandlet på Kretsting 2020. 

Kretsleir 2020 - avlysning.  

Pride/Skeive sørlandsdager 
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Sak 5 - Aktivitetsplan 2021 – 2022 Agder krets 

2021 

NÅR HVA HVOR ANSVAR 

JANUAR       

14. Ledersamling Digital (Vågsbygd) Kretsen 

29. Patruljeførerkretsting Digital Kretsen 

FEBRUAR       

 12.-14. Roverkongress  Digital  Forbund 

 22. Tenkedagen   Gruppen 

MARS       

5. Kretsting Øvrebø/digital Kretsen 

5.-7. Vintertråkk   Gruppe 

6.  iScout     

11.-13. Patruljeførerting Digital Forbund 

APRIL       

16.-18. Landsting Digital Forbund 

23.  St.Georgsdagen   Gruppe 

30.-2. Ung Media Nordtangen Forbund 
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MAI       

21.-24. KILT Nordtangen Forbund 

??.-??.  Peffkurs – tur?     

JUNI       

11.-12. Patruljekonkurransen Marivold, Grimstad Aust Agder og 
Agder krets 

13. Desentralisert NM i 
speiding 

Marivold, Grimstad   

19.-26. Norsk Roland 136 Horve 2 Forbund 

JULI       

10.-17.  Roverlandsleir 2021 Karmøy Forbund 

AUGUST       

??. Kick-off? ??  Kretsen 

SEPTEMBER       

10.-12. Pefftival 112 Nordtangen Forbund 

17.-19.  Tråkk   Gruppe 

17.-19. Peffkurs ?? ?? ?? 

19.  Kretsens dag Mandal/Bykle Kretsen 
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OKTOBER       

2.-9. Norsk Roland 137 Nordtangen Forbundet 

22.-24. Lederkonferansen Bergen Forbundet 

NOVEMBER       

6.  ESG-dagen   Gruppa 

    

    

 

2022       

JANUAR       

??. Ledersamling ?? Kretsen 

??.-??. Patruljefører og Rover 
tur til Bykle 

  Kretsen 

FEBRUAR       

??.-??. Roverkongress   Forbundet 

22. Tenkedagen   Gruppa 

MARS       

??.  Kretsting   Kretsen 
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??.-??. Kretshelg   Kretsen 

??.-??. Ungdomsting   Forbundet 

APRIL        

23.  St.Georgsdagen    Gruppa 

??.-??. Patruljekonkuransen   Sørlandet krets 

JUNI       

??.-??  NM i Speiding   Forbundene 

JULI       

2.-9. Landsleir Forsand Forbund 

19.-29. World Scout Moot Irland Forbund 

AUGUST       

??.  Kick-off   Kretsen 

SEPTEMBER       

16.-18. Patruljeførerkurs ??? Kretsen 

18.  Kretsens dag ??? Kretsen 

OKTOBER       

14.-16.  JOTA/JOTI   Forbund 
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Vinterferie 2021: uke 8 (20/2 – 28/2). Høstferie 2021: uke 40 (2/10 – 10/10) 

Vinterferie 2022: uke 8 (19/2 – 27/2). Høstferie 2022: uke 40 (1/10 – 9/10) 

Se gjerne på andre forbundsarrangementer på: 

https://kmspeider.no/Arrangementer/  
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Sak 6 - Tilskudd fra kretsen til gruppene for kjøp av utstyr 

Kretsen har per 1/1-2021 kr  825 127,85 i banken (bruks- og leirkonto). 

● kr 182 197,25 av dette er låste midler knyttet til nedlegging av grupper for mindre enn 5 
år siden. 

● kr  85.808,87 av dette er Solknatten fondet (med egne regler for bruk - se 
agder.kmspeider.no) 

=> Kretsen har per 1/1-2021 kr 642 930,60 i frie midler i banken (til x% rente). 

Kretsstyret mener at disse midlene vil komme bedre til nytte dersom de investeres i gruppene 
siden kretsen ikke har behov for så mye "på bok" da den ikke har noen økonomiske forpliktelser 
(lønn, eiendom e.l.). 

Det er likevel viktig at kretsen har noen midler til å dekke startkapital for 
leirer/arrangementer, evt bortfall av inntekt etc 

 

Kretsstyret foreslår følgende: 

1. Kretsen gir et tilskudd til gruppene i kretsen øremerket investering i gruppeutstyr i 2021 
a. Eksempler; kano, telt, "startpakker med speiderutstyr" til nye speidere (for utlån) 
b. Utstyret som kjøpes inn skal eies av gruppen og benyttes av gruppens medlemmer 

2. Støttebeløpet per gruppe begrenses oppad til 500,- per registrerte medlem i Hypersys med 
betalingsstatus "betalt" per 1.juni 2021 

a. Støtten fra kretsen kan ikke overstige størrelsen på investeringen 
3. Gruppene lager et budsjett som beskriver investeringen og sender dette til kretsstyret 

FØR investeringen gjennomføres 
4. Kretsstyret behandler innkomne budsjett fra gruppene for å bekrefte at investeringen er i 

henhold til retningslinjene 
5. Etter at gruppen har gjennomført investeringen, sendes regnskap med bilag til kretsstyret 

som utbetaler iht punkt 2. 
6. Regnskapet må sendes kretsstyret senest 1.september 2020 for å falle innenfor ordningen. 
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Sak 7 – Budsjett 2021 og kretskontingent 2022 

 

Kretskontingent for 2022 foreslås uendret fra 2021: 
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● 100,- per speider 
● 0,- per familiespeider 
● 0,- per SFO speider 
● Ingen moderasjoner 

Forslag til vedtak:  

Budsjett for 2021 godkjennes med de endringene som fremkom i møtet. 
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Sak 8 - Orienteringssaker 

 

Sak 8.1 Speiderløftet 

Landsstyret har satt i gang en fornyelsesprosess i organisasjonen. Vi ønsker å skape en 
mer inkluderende organisasjon. Et av de problematiske områdene er i dag speiderløftet.  

Strategien “rundt våre leirbål er det plass til alle” er åpen og inviterer alle uavhengig av 
tro til å være en del av vårt fellesskap. Slik ordlyden av speiderløftet er i dag kan denne 
oppleves som utestengende for noen. Det er derfor et ønske om å omforme speiderløftet 
slik at den er mer åpen, og samtidig et speiderløfte som er lettfattelig for alle speiderne 
våre.  

 Intensjon: Åpne trosbegrepet, være relaterbart for alle aldersgrupper, være oppnåelig.  

Dagens ordlyd 

“I tro på Guds hjelp, lover jeg å tjene Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven” 

 

Forslagene til annen ordlyd: 

“Jeg lover å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven” 

 

“Jeg lover etter beste evne å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter 

speiderloven” 

“Jeg lover så godt jeg kan å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter 

speiderloven” 

“Jeg lover å gjøre mitt beste for å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter 

speiderloven”  

 

“I tro på Guds hjelp lover jeg så godt jeg kan å tjene Gud, hjelpe andre og leve etter 

speiderloven" 

Som kretsstyret ønsker vi å få en samtale om hva vi tenker i kretsen slik at delegatene til 

landsting våre har noen inntrykk av stemningen her i Agder.  
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Sak 8.2 Informasjon fra Landsstyret/Forbundkontoret 

 Jarl Thore og Siren viser og presenterer Power Point til Kretsting 
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Sak 9 - Valg 
Kretsting 2020 anmodet at kretsstyret før Kretsting 2021 skulle se på måten valgkomiteen jobber 
på.  

Det har vært av kretsstyrets ønske å ha medlemmer fra de fleste gruppene representert i 
kretsstyret. Det å sitte i kretsstyret er i utgangspunktet ikke så mye arbeid. Det er litt hva man 
gjør det til og fordelt på de ulike medlemmene trenger det ikke bli så mye. Det har vært gjengs 
for valgkomiteene de siste hvert fall tre årene at det har vært vanskelig å få kandidater til å stille 
til valg. Derfor må kretsting ta stilling til om vi skal redusere kretsstyret til færre medlemmer. 
Dette vil potensielt gjøre jobben for kretsstyret tyngre, men og gjøre jobben til valgkomiteene 
lettere.  

Et annet alternativ kan være at Kretsting 2021 ber kretsstyret om å forberede en sak til Kretsting 
2022 om en fordeling av kretsstyremedlemmene, med de fordeler og ulemper dette kan ha. 

Kretsleder: 

Siren Therese Klausen Kristiansand V KFUK-KFUM speidere På valg 

Visekretsleder: 

Erlend Borge Vågsbygd KFUK-KFUM speidere På valg 

Styremedlemmer: 

Jarl Thore Larsen Grimstad KFUK-KFUM speidere På valg 

Odd Kristian Myre Hagen Øvrebø KFUK-KFUM speidere På valg 

Øyvind A. Landsnes Mandal KFUK-KFUM speidere Valgt for 2 år i 2020 

Elin Mari Skorstad Vågsbygd KFUK.KFUM speidere Valgt for 2 år i 2020 

Varamedlemmer: 

Birthe Bratland Vågsbygd KFUK-KFUM speidere På valg 

Valgkomité: 

Kristiansand V KFUK-KFUM-speidere På valg  

Andre: 

Kasserer: Jarl Thore Larsen På valg 

Revisor: Ragnhild Kvarenes Eggen På valg 
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Følgende kandidater foreligger: 

Kretsleder x1: 

Øyvind Landsnes, Mandal KFUK-KFUM speidere 

Visekretsleder: 

Normalt vært intern konstituering 

 

Styremedlemmer 2 årx2: 

Erlend Borge Vågsbygd KFUK-KFUM speidere 

Jarl Thore Larsen Grimstad KFUK-KFUM speidere  

 

Styremedlemmer 1 årx2 

Åse Kristiansen Kristiansand V KFUK-KFUM speidere 

?? 

 

Varamedlemmer x1: 

Birthe Bratland Vågsbygd KFUK-KFUM speidere 

 

Valgkomité: 

Lindesnes KFUK-KFUM-speidere  

 

Andre: 

Kasserer: Jarl Thore Larsen stiller til gjenvalg 

Revisor: Ragnhild Kvarenes Eggen stiller til gjenvalg 

 

 

Valgkomiteens innstilling legges frem på Kretstinget. 
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Sak 10 

Annet 

 
● Signe Frøysland (Lindesnes) representerer Agder på Patruljeførerlandsting digitalt 12.-

14.mars.  
● Gruppeledere: Husk Politiattester 

o http://www.kmspeider.no/Politiattest/ 
o Søk elektronisk på http://politi.no/  

● Gruppeledere: Husk å sjekke om noen av dine ledere er kvalifisert til Forbundets 
hederstegn og varsle i så fall Kretsstyret som hjelper med å sende inn søknad 

o https://kmspeider.no/hederstegn/category828.html  
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DELEGATER  

TIL KRETSTING, 5. MARS 2021, GOOGLE MEETS

 
GL=Gruppeleder 


