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Innledning 
Dette dokumentet utgjør hoveddokumentet i sakspapirene til kretsting for Agder KFUK-KFUM 

speidere. 

Program 

Lørdag 11. mars 2023 kl.09.00 på Solhøgda 

 

Åpning v/Øyvind 

Forhandlinger 

Avslutning  
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Saker 

Sak 1 Konstituering 
v/Øyvind 

a) Navneopprop og godkjenning av representantene v/Åse 

b) Godkjenning av innkalling og saksliste  

c) Godkjenning av forretningsorden 

d) Valg av møteleder (forslag: Øyvind) 

e) Valg av ordstyrer (forslag: Åse) 

f) Valg av referent (forslag: Jarl Thor) 

g) Valg av tellekorps 

h) Valg av representanter til å underskrive protokollen 
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Sak 2 - Årsmelding 2022 
v/Øyvind 

Årsmelding for Agder KFUK-KFUM speidere 2022 

Kretsting ble avholdt på Solhøgda fredag 4.mars med 22 stemmeberettigede delegater til stede. 

Landsstyret var representert ved Jarl Thore Larsen og Siren Therese Klausen. 

Kretsstyret har bestått av følgende personer: 

Kretsleder: 

Øyvind A. Landsnes, Mandal KFUK-KFUM speidere Valgt for 2 år i 2021 

Visekretsleder: 

Åse Kristiansen, Kristiansand V KFUK-KFUM speidere, Valgt for 2 år i 2022 

Styremedlemmer: 

Jarl Thore Larsen Grimstad KFUK-KFUM speidere Valgt for 2 år i 2021 

Erlend Hagen Borge Vågsbygd KFUK-KFUM speidere Valgt for 2 år i 2021 

Silje Veimo Larsen, Grimstad KFUK-KFUM speidere Valgt for 2 år i 2022 

Svein Haugen, Lindesnes KFUK-KFUM speidere Valgt for 2 år i 2022 

Varamedlem: 

Kristina Auestad Grimstad KFUK-KFUM speidere Valgt for 1 år i 2022 

 

Siren Therese Klausen er kretsens kontakt i Landsstyret fra 7.april 2019 

 

Kretsen har vært representert på følgende arrangementer: 

● Digital ledersamling (7. januar) 

● Roverting Agder, Solhøgda (5. mars) 

● Peffting, Agder, Solhøgda (5. mars) 
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● Kretsting, Agder, Solhøgda (5. mars) 

● Patruljekonkurranse i Kristiansand (6. – 8. mai) 

● NM i speiding (10. -12. juni i Levanger) 

o 3. plass: Pangolin, Grimstad 

o 9. plass: Flått, Mandal 

● Landsleir, Gnist på Forsand (2. - 9. juli) 

● Patruljeførerkurs – Tur, 17.-19. september 

o 10 deltagere fra Lindesnes, Mandal og Vågsbygd 

● Kretsens dag i Grimstad (19. september) 

o Oppdagere: 4 patruljer 

o Stifinnere: 5 patruljer 

o Vandrere: 7 patruljer 

● Kretsledersamling på Gran (21. – 23. oktober) 

Kretsstyret 

Kretsstyret hadde to kretsstyremøter i 2022. Ett på Stiftegården i Kristiansand og ett digitalt. 

Kretsens ansatte 

Kretsen har ikke hatt noen ansatte i 2022. 

Gruppene 

Kretsen har 8 grupper drevet av 70 ledere/assistenter/voksne som ukentlig engasjerer over 240 

speidere (Oppdagere, Stifinnere og Vandrere og Rovere). I tillegg hav vi syv familiespeidere. 

Arendal har fremdeles liten eller ingen aktivitet og regnes for sovende. 

Fire av gruppene har hatt en økning av antall medlemmer, en gruppe står likt som i fjor, mens tre 

grupper har en liten nedgang. Se ellers endring i medlemstall per gruppe på siste side av 

årsmeldingen. Vi har blitt 18 flere speidere ifølge Hypersys per 31.desember 2022 sammenlignet 

med 2021. 

Roverarbeid i kretsen 

Roverting 2022 - Silje Margrethe Veimo Larsen ble valgt som ny roverkretskontakt. 

Roverball: 9-10 stykker fra Agder deltok. 

Prøvde å arrangere rovertur i november, men ble avlyst pga. for få påmeldte. 

Felles roverkveld med NSF i Kristiansand med bl.a. pynting av pepperkakehus i desember. 
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Medlemsoversikt 2021 Gren                   Tot Tot 

Gruppe ass fam ? led opp rov sti van vok Tot 2021 2020 

Arendal KFUK-KFUM-

speidere  1 1 2   1     3 8 9 9 

Bykle KFUK-KFUM-

speidarar 2 1 1 5   4   4   17 17 14 

Grimstad KFUK-KFUM-

speidere      11 2 11 12 17 3 56 55 56 

Kristiansand V KFUK-

KFUM-speidere  1   5 1 1 9 1   18 21 25 

Lindesnes KFUK-KFUM-

speidere  4  17   7  49   77 71 71 

Mandal KFUK-KFUM-

speidere 2     6  7 10 8 23 2 58 44 56 

Vågsbygd KFUK-KFUM-

speidere      10 7 14 12 33   76 71 76 

Øvrebø KFUK-KFUM-

speidere 2   4  3 1 6  18 22 34 

Totalt 2 7 2 60 17 51 42 133 8 328 310 346 

 

Per 31.desember 2022. Tallene inkluderer også medlemmer som ikke hadde betalt kontingent pr 

21.12. Antall betalende medlemmer i Agder i 2022 var 297. Dessverre akkurat under 300. Det har 

konsekvenser for bl.a. antall patruljer vi kan sende til NM i Speiding, og antall delegater vi kan sende 

til Landsting. 

Tallene for antall oppdagere, stifinnere vandrere og rovere er justert i forhold til tallene i Hypersys 

ettersom svært mange speidere åpenbart var registrert under feil gren, som f.eks. speidere i 

vandreralder som fremdeles stod registrert som oppdagere. 

* Arendal er hvilende fra høsten 2018 

 

Forslag til vedtak: 

 Årsmeldingen godkjennes. 
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Sak 3 -Regnskap 2022 
v/Jarl Thore 

Se eget dokument. 

 

Forslag til vedtak: 

 Resultatregnskap godkjennes. 
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Sak 4 – Kretsleir 2024 
Ved Øyvind 

Pandemien satte en stopper for kretsleiren vi skulle hatt på Hamresanden i 2020. Neste år er det 

igjen tid for kretsleir. Allerede i 2025 er det felles landsleir med NSF. Vil det påvirke vår kretsleir i 

2024? 

På nettsiden Arrangement i kretsen - Agder KFUK-KFUM-speidere (kmspeider.no) står det følgende 

om kretsleir: 

Kretsleir arrangeres hvert 4.år med mindre annet vedtas av Kretstinget. 

Kretstinget har ansvar for 

● Fastsetting av dato for kretsleir 

● Godkjenning om avsetting av økonomiske midler til gjennomføring av kretsleir 

● Budsjettramme for kretsleiren -fastsetting av eventuelt krav om overskudd 

● Godkjenning av regnskap i etterkant av kretsleiren 

Kretsstyret har ansvar for 

● Undersøke aktuelle leirsteder, innhente tilbud fra aktuelle leirsteder og velge leirsted 

● Dette kan delegeres til leirkomitéen 

● Utnevne leirkomité - minst leirsjef 

Kretsleirkomiteen har ansvar for 

● Rapportere status til kretsstyret om fremdrift i planlegging av leiren. Frekvens avtales 

med kretsstyret 

● Kontakte kretsstyret dersom det oppstår utfordringer ifm planlegging eller 

gjennomføring av leiren 

● Utforme detaljert budsjett 

● Gjennomføring av leiren 

● Skrive rapport og lage regnskap som legges frem for etterfølgende kretsting 

Dette kretstinget må ta stilling til følgende: 

1. Skal vi ha kretsleir i 2024? 

2. Hvis ja 

a. Når? 

b. Godkjenning om avsetting av økonomiske midler. 

https://agder.kmspeider.no/arrangement-i-kretsen/category3178.html
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Sak 5 – Budsjett 2023 og kretskontingent 2024 
v/Jarl Thore 

Se eget dokument. 

Kretskontingent for 2024 foreslås uendret fra 2023: 

● 0,- per speider 

● 0,- per familiespeider 

● 0,- pr leder 

Ingen moderasjoner 

Forslag til vedtak:  

Budsjett for 2023 godkjennes med de endringene som kom frem i møtet. 
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Sak 6 - Aktivitetsplan 2023 – 2024 Agder krets 
v/Åse 

2023 

NÅR HVA HVOR ANSVAR 

JANUAR       

18. Ledersamling (avlyst) Vågsbygd Kretsen 

21.- 23. Bykletur/PF-ting (avlyst) Bykle Kretsen 

FEBRUAR       

11.-12 Roverkongress    Forbund 

22. Tenkedagen   Gruppen 

MARS      

4.-6. Vintertråkk   Gruppe 

10. 11. Kretshelg med kretsting Solhøgda Kretsen 

10.-12. Patruljeførerting Nordtangen Forbund 

31. – 5.april Vinter Roland Odda Forbund 

APRIL       

14. – 16. Landsting Ulsteinvik Forbund 

23.  St. Georgsdag og 

Speidernes dag 

  Gruppe 

28. – 30. Patruljekonkurranse Hove, Arendal Kretsene 

MAI       

26. – 29. KILT Nordtangen Forbund 

JUNI       

10. – 12. NM i speiding ??? Forbundene 
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2023 

NÅR HVA HVOR ANSVAR 

25. - 2. Norsk Roland 137 Horve 2 Forbund 

JULI       

1. - 8.  Roverlandsleir Etne Forbund 

AUGUST       

??. Kick-off? ??  Kretsen 

SEPTEMBER       

9.-11. Pefftival Nordtangen Forbund 

16.-18.  Tråkk   Gruppe 

16.-18. Peffkurs ?? ?? ?? 

17./24.  Kretsens dag Vågsbygd/Kristansan

d V 

 

15. – 17. Roverfemkamp Østfold Forbund 

22. -24. Pefftival Nordtangen Forbund 

OKTOBER       

1.- 8. Norsk Roland 138 Nordtangen Forbundet 

20. – 22. JOTA – JOTI  Gruppe 

27. – 29. Lederkonferansen Sundvollen hotell Forbund 

NOVEMBER       

    

 

Vinterferie 2023: uke 8 (18/2 – 26/2). Høstferie 2023: uke 40 (30/9 – 8/10) 
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2024       

NÅR HVA HVOR ANSVAR 

JANUAR       

??. Ledersamling ?? Kretsen 

??.-??. Patruljefører og Rover 

tur til Bykle 

  Kretsen 

FEBRUAR       

2. – 3. Kretshelg med peffting, 

roverting og kretsting 

Solhøgda? Kretsen 

9.-11. Roverkongress   Forbundet 

22. Tenkedagen   Gruppa 

MARS       

??.-??. Ungdomsting   Forbundet 

APRIL        

23.  St. Georgsdagen    Gruppa 

??.-??. Patruljekonkuransen   Sørlandet krets 

JUNI       

??.-??  NM i Speiding   Forbundene 

JULI       

??. - ??. Kretsleir? ? Kretsen 

AUGUST       

??.  Kick-off  ?? Kretsen/?? 

SEPTEMBER      

15.-17. / 22. – 24. Patruljeførerkurs ??? Kretsen/?? 

17. / 24.  Kretsens dag ??? Kretsen/?? 
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Vinterferie 2024: uke 8 (17/2 – 25/2). Høstferie 2024: uke 40 (28/9 – 6/10) ??? 

Se gjerne på andre forbundsarrangementer på: 

https://kmspeider.no/Arrangementer/ 

  

https://kmspeider.no/Arrangementer/
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Sak 7 - Oppfølging av saker fra Kretsting 2022 

Kort gjennomgang av sakene som ble behandlet på Kretsting 2021. 

• Deltagerstøtte til Landsleir 2022 v/Jarl Thore 

• Instruks for valgkomiteen – se egen sak. 
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Sak 8 – Valg 

Sak 8.1 Valg av kretsstyre 

v/Valgkomite 

Dagens kretsstyre består av: 

Kretsleder: 

Øyvind A. Landsnes, Mandal KFUK-KFUM speidere. På valg 

Visekretsleder:  

Åse Kristiansen, Kristiansand V KFUK-KFUM speidere, Valgt for 2 år i 2022 

Styremedlemmer: 

Jarl Thore Larsen Grimstad KFUK-KFUM speidere. På valg 

Silje Veimo Larsen, Grimstad KFUK-KFUM speidere, Valgt for 2 år i 2022 

Erlend Borge Vågsbygd KFUK-KFUM speidere. På valg 

Svein Haugen, Lindesnes KFUK-KFUM speidere. Valgt for 2 år i 2022 

Varamedlemmer: 

Kristina Auestad, Grimstad KFUK-KFUM-speidere, På valg 

Valgkomité: 

Øvrebø KFUK-KFUM-speidere, På valg (Mandal KM står for tur) 

Andre: 

Kasserer: Jarl Thore Larsen På valg 

Revisor: Ragnhild Kvarenes Eggen På valg 
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Følgende kandidater foreligger: 

Kretsleder /velges for to år): 

● Øyvind A. Landsnes, Mandal KFUK KFUM speidere 

Styremedlemmer to plasser (velges for to år): 

● Jarl Thore Larsen, Grimstad KFUK-KFUM speidere 

● Athalie Bonden, Mandal KFUK-KFUM speidere 

Varamedlem /velges for ett år): 

● Birte Bratland, Vågsbygd KFUK-KFUM speidere 

Valgkomité (velges for ett år): 

● Mandal KFUK-KFUM-speidere (ifølge rulleringsliste) 

Kasserer (velges for ett år):  

● Jarl Thore Larsen, Grimstad KFUK-KFUM speidere 

Revisor (velges for ett år):  

● Ragnhild Kvarenes Eggen, Kristiansand V KFUK-KFUM speidere 

Visekretsleder velges etter tradisjonen internt i styret blant styremedlemmene. 

Valgkomiteens innstilling legges frem på Kretstinget. 
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Sak 8.2 Valg av delegater til landsting 

v/Øyvind 

Basert på medlemstall pr. 31.12.2022 kan Agder krets sende kretsleder pluss en valgt delegat. 

Innspill fra Siren Klausen og Ragnhild Wirak: 

Kretsting skal jmf. grunnreglene til KFUK-KFUM speiderne velge kandidater til landsting. Dette har 

ikke vært praksis i Agder krets, men gjøres på denne måten i andre kretser.  

Det har vært praksis at man innad i kretsstyret finner kandidater som er villige til å dra, men ikke 

nødvendigvis sett utenfor kretsstyret også når det ikke har vært villige kandidater der.  

Derfor ønsker vi at det skal gjøres en bevisstgjøring på dette i Agder krets at man skal velge 

kandidatene på kretstinget. På landsting 2021, var det kun en representant for Agder krets. Og det 

oppleves som at muligheten må gis flere i kretsen.  

Dersom man fortsetter å bare se innad i kretsstyret fører dette til lavere grad av demokrati, lavere 

påvirkningskraft og mangfold.  

Særlig i år hvor Agder krets kun har muligheten til å sende to delegater er det viktig at det blir gjort 

en god prosess på hvem som kan dra fra kretsen.  

Forslag til vedtak: Agder krets velger delegatene til landsting 2023 og får det inn i sakspapirene for 

kommende kretsting.  

---- 

Kretsstyret har fått følgende forslag til delegater: 

• Ragnhild Wirak 

• Silje Veimo Larsen 
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Sak 9 – Ledereklæring 
v/Siren og/eller Jarl Thore 

På landsting 14.-16. april 2023 vil landsstyret foreslå å gjøre en endring i ledererklæringen. 

Landsstyret ser dette som en naturlig konsekvens av drøftingene og endringen av speiderløftet som 

ble vedtatt for første gang på landsting i 2021, og drøftinger om ledererklæringen på Kretsforum og 

andre arenaer de to siste årene. Arbeidsgruppen for inkluderende speiding, nedsatt etter landsting 

2021, overleverte sin Rapport for inkluderende speiding i november 2022. De kommer også med 

tydelige anbefalinger om å gjøre endringer i ledererklæringen. 

Bakgrunn 

På kretsforum 2022 stilte både landsstyret og arbeidsgruppen for inkluderende speiding spørsmål 

om formuleringene i ledererklæringen, og at den av mange oppleves ekskluderende og ikke i tråd 

med forbundets strategi og målsettinger. Særlig er det formuleringen “I tro på Gud” i dagens 

ledererklæring (Grunnreglene § 3.4), som oppleves utfordrende for flere. Signaliserer vi med denne 

formuleringen at det er rom for tro og tvil hos våre ledere? Og er det i tråd med målsetningene våre 

om å være åpen og inkluderende, og et sted det er plass til alle rundt våre leirbål? Det ble også 

drøftet hvordan ordningen med assistenterklæring fungerer etter innføringen i 2021, og andre 

utfordringer knyttet til leder- og assistenterklæringen. 

Landsstyret jobber med saksgrunnlag for forslaget og en full begrunnelse sendes sammen med 

sakspapirene til landsting 3. mars. For at dere skal kunne diskutere forslaget på deres 

kretsting/årsmøter, og med gruppene i kretsen, vil dette notatet forklare hovedelementene i 

forslaget. Vi håper det vil være til hjelp for å snakke om ledererklæringen, og at vi kan få gode 

diskusjoner frem mot og på landsting. 

Landsstyret har gått gjennom arbeidsgruppen for inkluderende speiding sine anbefalinger i 

rapporten, og vurdert de to alternative forslagene til endringer i formuleringer i ledererklæringen. 

Landsstyret ønsker å fremme et forslag til endring av ledererklæringen, som vi håper dere kan 

diskutere og komme med tilbakemeldinger på. 

Landsstyrets forslag til ny tekst 

Bokmål: 

Jeg lover å være åpen for Gud. Jeg vil hjelpe barn, unge og voksne til å utforske kristen tro og leve 

etter speiderløfte sitt. Jeg vil arbeide i samsvar med Norges KFUK-KFUM-speideres grunnregler 

og organisasjonsbestemmelser, og vil sørge for trygghet og sikkerhet i speiderarbeidet. 

Nynorsk: 

https://kmspeider.us6.list-manage.com/track/click?u=b33479f8b46b5289ddb6123cb&id=f65800003f&e=744c12cd7e
https://kmspeider.us6.list-manage.com/track/click?u=b33479f8b46b5289ddb6123cb&id=cf6c272986&e=744c12cd7e
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Eg lovar å vere open for Gud. Eg vil hjelpe born, unge og vaksne til å utforske kristen tru og leve 

etter speidarlovnaden sin. Eg vil arbeide i samsvar med Noregs KFUK-KFUM-speidarar sine 

grunnreglar og organisasjonsføresegner, og vil syte for tryggleik og sikkerheit i speidararbeidet. 

Bakgrunn for forslaget: 

Formuleringen "åpen for Gud" vil med denne endringen være i speiderlov, speiderløfte og 

ledererklæring. De to første leddene vil favne om de tre elementene fra løftet: "åpen for Gud, hjelpe 

andre og leve etter speiderloven". Endringen i tredje ledd er en språklig forenkling med samme 

innhold og intensjon som dagens. 

Dagens tekst 

Bokmål: 

I tro på Gud vil jeg hjelpe barn, unge og voksne til å utvikle kristen tro og leve etter sitt speiderløfte. 

Jeg kjenner Norges KFUK-KFUM-speideres grunnregler og organisasjonsbestemmelser og vil som 

leder arbeide i samsvar med disse. Jeg vil ivareta trygghet og sikkerhet i speiderarbeidet. 

Nynorsk: 

I tru på Gud vil eg hjelpe born, unge og vaksne til å utvikle kristen tru og leve etter speidarlovnaden 

sin. Eg kjenner grunnreglane og organisasjonsføresegnene til Noregs KFUK-KFUM-speidarar, og vil 

som leiar arbeide i samsvar med desse. Eg vil syte for tryggleik og sikkerheit i speidararbeidet. 

Alternativ 2 (foreslått av arbeidsgruppe for inkluderende speiding) 

Bokmål: 

Jeg vil hjelpe barn, unge og voksne til å utforske kristen tro og leve etter sitt speiderløfte. Jeg 

kjenner Norges KFUK-KFUM-speideres grunnregler og organisasjonsbestemmelser og vil som leder 

arbeide i samsvar med disse. Jeg vil ivareta trygghet og sikkerhet i speiderarbeidet. 

Nynorsk: 

Eg vil hjelpe born, unge og vaksne til å utforske kristen tru og leve etter speidarlovnaden sin. Eg 

kjenner grunnreglane og organisasjonsføresegnene til Noregs KFUK-KFUM-speidarar, og vil som 

leiar arbeide i samsvar med desse. Eg vil syte for tryggleik og sikkerheit i speidararbeidet. 

Alternativ 3 (foreslått av arbeidsgruppe for inkluderende speiding) 

Bokmål: 

Jeg kjenner Norges KFUK-KFUM-speideres grunnregler og organisasjonsbestemmelser og vil som 

leder arbeide i samsvar med disse. Jeg vil ivareta trygghet og sikkerhet i speiderarbeidet. 
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Jeg respekterer Norges KFUK-KFUM-speideres kristne verdier. Jeg vil hjelpe barn, unge og 

voksne til å finne sin plass i en kristen organisasjon og leve etter sitt speiderløfte. 

Nynorsk: 

Eg kjenner grunnreglane og organisasjonsføresegnene til Noregs KFUK-KFUM-speidarar, og vil som 

leiar arbeide i samsvar med desse. Eg vil syte for tryggleik og sikkerheit i speidararbeidet. 

Eg respekterer dei kristne verdiane til Noregs KFUK-KFUM-speidarar. Eg vil hjelpe born, unge 

og vaksne til å finne sin plass i ein kristen organisasjon og leve etter speiderlovnaden sin. 

Landsstyret opplever at forslagene til arbeidsgruppen er gode og i tråd med det vi ønsker å oppnå. 

Likevel fremmer landsstyret et eget forslag da det etter landsstyrets syn bedre ivaretar formspråk og 

referanser til speiderlov og speiderløfte, og dermed henger bedre sammen. Er det andre 

formuleringer kretsen mener vil være bedre? Eller er det ett av forslagene dere liker godt? Vi ønsker 

deres tilbakemelding! 

Landsstyret ønsker at eventuelle forslag til endringer i denne saken sendes inn i forkant, slik at 

landstingets delegater og andre kretser har mulighet til å sette seg inn i, og diskutere innspill og 

forslag til endringer før landsting. Innsending av endringsforslag kan gjøres gjennom et skjema på 

kmspeider.no/landsting, og fristen for innsending av endringsforslag i denne saken er 30. mars. 
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Sak 10 - Orienteringssaker 

Sak 10.1 Informasjon fra Landsstyret/Forbundskontoret 

Siren presenterer informasjon fra forbundet.????? 

Sak 10.2 Orientering fra Roverting 

Ved valgte representanter fra Roverting 
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Sak 11 - Instruks for valgkomite 
v/Øyvind 

Kretsstyret ønsker å fortsette med dagens instruks for valgkomite, men med en presisering av 

gruppelederes medansvar til å finne kandidater. (Se uthevet setning under). 

Kretsstyret har hatt saken oppe til behandling og har følgende innstilling til instruks for 

valgkomiteen: 

Instruks for valgkomiteen 

Ansvaret går på rullering mellom gruppene. Ansvaret ligger hos gruppeleder i den ansvarlige 

gruppen. 

Kretsstyret består av Kretsleder, Visekretsleder, 4 styremedlemmer og 1 varamedlem 

Valgkomiteen har ansvar for å skaffe kandidater slik at kretsen på Kretsting kan velge et 

komplett kretsstyre. 

Det skal tilstrebes at alle gruppene er representert. Gruppeledere har et delt ansvar med 

valgkomiteen å finne kandidater. 

Medlemmene velges i utgangspunktet for 2 år, bortsett fra vara som velges for 1 år. 

Minst ett medlem skal være under 26 år (Organisasjonsbestemmelser § 2.2). 

Det skal tilstrebes kjønnsbalanse i styret. 

Det er ønskelig at halvparten av kretsstyret er på valg til hvert kretsting. 

Visekretsleder velges av kretsstyret selv, blant kretsstyrets medlemmer. 

 

Forslag til vedtak: 

 Revidert instruks for valgkomite godkjennes. 
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Sak 12 - Annet 
v/Øyvind 

Politiattester 

Gruppeledere: Sjekk status på politiattester i Hypersys. 

Se også http://www.kmspeider.no/Politiattest/ 

Søk elektronisk på http://politi.no/  

Hederstegn 

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 

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

  

http://www.kmspeider.no/Politiattest/
http://politi.no/
https://kmspeider.no/hederstegn/category828.html
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Vedlegg 

Organisasjonsbestemmelser 
For organisasjonsbestemmelser relatert til kretsen og kretsting, se: 

https://kmspeider.no/lover-og-regler/category849.html under § 2 Krets. 

Forretningsorden 
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 

● 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 si «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. 

https://kmspeider.no/lover-og-regler/category849.html
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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 protokoll 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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Delegater til kretsting 
GL=Gruppeleder 

Gruppe Antall Delegater 

Arendal KFUK-KFUM-speidere GL+1  

Bykle KFUK-KFUM-speidarar GL + 2 Olav Skinnarland (GL) 

Eldbjørg Trydal Rysstad 

Grimstad KFUK-KFUM-speidere GL + 6 Trond Wirak (GL) 

Jarl Thore Larsen (Kretsstyret) 

Geir Bjørge 

Silje Veimo Larsen (Roverkontakt, Kretsstyret) 

Alida Røed Haaland 

Sandra Sofie Tømt 

Ingrid Kristine Marthinsen 

Ragnhild Veimo Larsen 

Kristiansand V KFUK-KFUM-

speidere 

GL + 2 Åse Kristiansen (Kretsstyret) 

Siren Therese Klausen 

Lindesnes KFUK-KFUM-speidere GL + 8 Marc deKlerk 

NN 

Mandal KFUK-KFUM-speidere GL + 6 Øyvind A. Landsnes (Kretsstyret) 

Vågsbygd KFUK-KFUM-speidere GL + 8 Daniel oa ourom 

Øvrebø KFUK-KFUM-speidere GL + 2 Sondre Bjerland 

Turid Kristine Iddmark 

 


