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Sak 1: Åpning

Sak 2: Konstituering

Sak 2.1: Godkjenning av representanter
Kretstingets sammensetning er regulert i Norges speiderforbunds lover § 2-3-2.

Kretstinget er kretsens øverste myndighet og består av kretsstyrets medlemmer og
representanter for speidergrupper som oppfyller § 2-2-1.

Gruppenes representanter til kretsting:
● Gruppeleder og én valgt representant for hver påbegynte ti betalende medlemmer

ved siste årsskifte.
● Det velges også vararepresentanter.
● Representanter og vararepresentanter skal velges av og blant gruppetingets

medlemmer.
● Gruppestyrets medlemmer er vararepresentanter for gruppeleder.
● Minst 1/3 av gruppens valgte representanter skal være under 26 år ved utgangen av

det kalenderåret kretstinget møtes. Dersom gruppen ikke har representanter under
26 år, mister gruppen disse stemmene på kretstinget.

Leder for komiteer oppnevnt av kretsstyret har møte- og talerett på kretstingets møter.

Valgkomiteen, regnskapsfører og revisor har talerett ved behandling av relevante saker.

Siste antallsliste kom fra forbundskontoret 23. Januar 2022, og baserer seg på tall fra
medlemsregisteret per 31. desember 2021.

Kretstingets medlemmer:

Funksjon Speider
(2006-2011)

Rover
(1997-2005)

Kretsstyret

1 Dag Erling Austvik Kretsleder

2 Linn Kaspersen Visekretsleder

3 Petter Holsbø Angvik Styremedlem x

4 Hjalmar Hals Styremedlem

5 Silje Tufte Styremedlem x
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Funksjon Speider
(2006-2011)

Rover
(1997-2005)

1. Batnfjord speidergruppe (26 medlemmer = 4 delegater, maks 2 over 25 år)

6

7

8

9

Funksjon Speider
(2006-2011)

Rover
(1997-2005)

Hustadvika Eide speidergruppe (37 medlemmer = 5 delegater, maks 3 over
25 år)

10

11

12

13

14

Funksjon Speider
(2006-2011)

Rover
(1997-2005)

1. Fræna Elnesvågen (52 medlemmer = 7 delegater, maks 4 over 25 år)

15

16

17

18

19

20

21
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Funksjon Speider
(2006-2011)

Rover
(1997-2005)

3. Fræna Aureosen (30 medlemmer = 4 delegater, maks 3 over 25 år)

22

23

24

25

Funksjon Speider
(2006-2011)

Rover
(1997-2005)

1. Nesset speidergruppe (3 medlemmer = 2 delegater, maks 1 over 25 år)

26

27

Funksjon Speider
(2006-2011)

Rover
(1997-2005)

3. Rauma Isfjorden (34 medlemmer = 5 delegater, maks 3 over 25 år)

28

29

30

31

32
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Funksjon Speider
(2006-2011)

Rover
(1997-2005)

4. Rauma Innfjorden (47 medlemmer = 6 delegater, maks 4 over 25 år)

33

34

35

36

37

38

Funksjon Speider
(2006-2011)

Rover
(1997-2005)

Moldespeiderne (104 medlemmer = 12 delegater, maks 8 over 25 år)

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50
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Funksjon Speider
(2006-2011)

Rover
(1997-2005)

Observatører

201

202

203

204

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222
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Sak 2.2: Godkjenning av forretningsorden
Konstituering (Norges speiderforbunds lover §§ 2-3-2, 2-3-3 og 2-3-4)

1. Speidergruppene skal melde inn sine representanter innen den frist som er satt i
innkallingen. Kretsstyret og speidergruppene kan gjøre endringer av sine
representanter før åpningen av kretstingets møte den enkelte dag. Slike endringer
må gjøres skriftlig. Kretstinget består av de representanter som er meldt inn og som
har møtt.

2. Speidergruppene kan melde inn observatører til kretstingets møter. Observatører er
ikke medlem av kretstinget.

3. Kretstingets forretningsorden vedtas ved åpning av hvert møte i kretstinget og gjelder
til den er vedtatt på neste møte i kretstinget.

Møtets ledelse og protokoll (Norges speiderforbunds lover § 2-3-6)
4. Møtet ledes av to valgte ordstyrere.
5. Ingen representant har rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak, med unntak av

forslagsstilleren. Observatører har talerett. Representanter som forlanger ordet til
forretningsorden har ett minutts taletid. Møtelederen har rett til å vedta taletid og
sette strek med de inntegnede talere.

6. Protokoll føres av to valgte referenter.
7. I protokollen føres inn alle fremsatte forslag og de vedtak som er gjort, med antall

avgitte stemmer for og imot. Dette gjelder både ordinære saker, valg og henstillinger.
Navn på de representanter som har hatt ordet under de forskjellige sakene skal også
føres i protokollen.

8. Protokollen signeres av ordstyrerne, to valgte representanter og referentene.
9. Protokollen offentliggjøres senest fire uker etter kretstinget.

Forslag og vedtak (Norges speiderforbunds lover § 2-3-5)
10. Forslag til vedtak i de saker som er oppført på sakslisten og valg samt henstillinger

kan fremsettes av kretstingets medlemmer.
11. Alle forslag til de saker som er oppført på sakslisten, valg og henstillinger må

innleveres skriftlig til ordstyrerne, undertegnet med representantens navn.
12. Forslag kan ikke fremmes eller trekkes etter at strek er satt.
13. Alle vedtak krever alminnelig flertall. Med dette menes mer enn halvparten av de

avgitte stemmer. Blanke stemmer telles ikke med. Ved stemmelikhet anses forslaget
som falt.
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Valg (Norges speiderforbunds lover §§ 2-3-4, 2-3-5, 2-3-6 og 2-3-7)
14. Alle valg foregår skriftlig når det er mer enn én kandidat, eller når en av

representantene forlanger det.
15. Det er tillatt med benkeforslag. Kandidaten skal være forespurt og skal ha akseptert

nominasjon før benkeforslag kan fremsettes.
16. Om ingen kandidater får mer enn halvparten av stemmene gjennomføres valget i

flere omganger. Den som får færrest stemmer går ikke videre til neste valgomgang.
Ved stemmelikhet foretas omvalg. Om flere personer skal velges til samme verv kan
inntil to kandidater velges i hver valgomgang. Hver representant kan da føre opp
inntil to kandidater på stemmeseddelen.

Henstillinger
17. Under “Aktuell time” kan det fremmes forslag om henstillinger fra kretstinget til

kretsstyret. Det stemmes over alle slike henstillinger.

Annet
18. Kretstingets møter er åpne for pressen. Møtene er også åpne for andre tilhørere i

den grad det er plass til det.

Sak 2.3: Valg av 2 referenter
Kretsstyrets innstilling:
- Torbjørn Gjendem, 3.Fræna Aureosen
-
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Sak 2.4: Godkjenning av innkalling
Kretsstyret kaller inn til det 45. årsmøte i Romsdal og Nordmøre Krets av Norges
Speiderforbund. Kretstinget vil bli avholdt på Julsundet skole av 3.Fræna Aureosen lørdag 4.
og søndag 5. februar 2023.
Representasjon fra gruppene skjer i tråd med Norges Speiderforbunds lover § 2-3-2, med de
representanter som er innmeldt i henhold til siste årsmelding.

Bøllekurs del 1 gjennomføres i forkant av kretstingets årsmøte, gjerne under veiledning av
lederne i troppen eller erfarne rovere i speidergruppa.

Speiderne som deltar på kretstinget gjennomfører bøllekurs del 2 som starter klokken 10:00.
For å få bøllekurs-merket må man ta både del 1 og del 2.

Speidere som har lest og forstått sakspapirene og gjort seg opp en mening om de ulike
sakene har vist seg å være konstruktive bidragsytere til kretstingene.

Tidsplan for kretstinget:

Lørdag Søndag

Fra kl. 11.00 Innsjekk

Fra kl. 11.00 Lunsj og innkvartering
kl. 12.00 Åpning og konstituering
kl. 13.30 Møtepunkter og Bøllekurs
kl. 15.00 Pause med bevertning
kl. 15.30 Forhandlingene starter
kl. 18.30 Forhandlingene tar pause
kl. 19.30 Middag og leirbål

kl. 08.00 Frokost
Fra kl. 08.30 Innsjekk
kl. 09.00 Scouts Own

Forhandlingene fortsetter umiddelbart etter
Scouts Own

kl. 11.30 Pause med bevertning
kl. 12.00 Forhandlingene fortsetter
kl. 13.30 Avslutning
kl. 14.30 Lunsj og avreise

Påmelding på https://min.speiding.no/activities/view/3403 innen 31.01.2023.
Det er deltakeravgift for både delegater og observatører.Det er bindende påmelding.

Molde, 20.01.2023
Dag Erling Austvik

Kretsleder

KRETSTINGETS ÅRSMØTE 2023 Side 11

https://min.speiding.no/activities/view/3403


Kretsting 2023 - 4.-5. februar

Sak 2.5: Godkjenning av saksliste
SAK 1: Åpning

SAK 2: Konstituering
SAK 2.1: Godkjenning av representanter

Kretsstyrets innstilling:
Representantene godkjennes.

SAK 2.2: Forretningsorden
Kretsstyrets innstilling:
Kretsstyrets forslag til forretningsorden godkjennes.

SAK 2.3: Valg av 2 referenter
Kretsstyrets innstilling:
- Torbjørn Gjendem, 3. Fræna Aureosen
-

SAK 2.4: Godkjenning av innkalling
Kretsstyrets innstilling:
Innkallingen godkjennes.

SAK 2.5: Godkjenning av saksliste
Kretsstyrets innstilling:
Sakslisten godkjennes.

SAK 2.6: Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
Kretsstyrets innstilling:

SAK 2.7: Valg av medlem til å være tellekorps
Kretsstyrets innstilling:

SAK 3: Rapporter 2021
SAK 3.1: Kretsstyrets årsmelding for 2022

Kretsstyrets innstilling:
Kretsstyrets årsmelding for 2022 tas til etterretning.

SAK 3.2:         Rapport fra Vandreleir 2022
Kretsstyrets innstilling:
Rapport fra Vandreleir 2022 tas til etterretning.
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Sak 3.3: Rapport fra Ledertrenerpatruljen 2022
Kretsstyrets innstilling:
Rapport fra Ledertrenerpatruljen 2022 tas til etterretning.

Sak 3.4:          Rapport fra Roverombudet 2022
Kretsstyrets innstilling:
Rapport fra Roverombudet 2022 tas til etterretning.

Sak 3.5:          Rapport fra Ressurspatrulje Kommunikasjon
Kretsstyrets innstilling:
Rapport fra Ressurspatrulje Kommunikasjon tas til etterretning.

SAK 4: Regnskap for 2022
Kretsstyrets innstilling:

SAK 5: Valg
SAK 5.1: Valg av kretsleder for 2 år

Utgår
Kretsleder er på valg i 2024

SAK 5.2: Valg av visekretsleder for 1 år
Valgkomiteens innstilling:
- Linn Kaspersen, Direktemedlem

SAK 5.3: Valg av kretsstyremedlem for 2 år
Valgkomiteens innstilling:
- Isak Grøvdal Sæter, 3. Rauma Innfjorden
- Silje Tonette Hammerø Kroknes, Moldespeiderne

SAK 5.4: Valg av 2 varamedlemmer til kretsstyret for 1 år
Valgkomiteens innstilling:
- Dina Marie Gildestad, 1. Batnfjorden
- Mats Grønseth, 1. Batnfjorden

SAK 5.5: Valg av revisor for 1 år
Kretsstyrets innstilling:
-
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SAK 5.6: Valg av 2 ordstyrere til kretstinget 2024
Kretsstyrets innstilling:
-
-

SAK 5.7: Valg av 1 varaordstyrer til kretstinget 2024
Kretsstyrets innstilling:
-

SAK 5.8: Valg av 3 medlemmer til valgkomité for 1 år
Kretsstyrets innstilling:
-
-
-

SAK 5.9: Valg av 2 delegater til Speidertinget
- Utgår, da neste Speiderting er i 2024

SAK 5.10: Valg av 2 delegater med personlig vara til Speiderforum
- Utgår, da neste Speiderforum er i 2024

SAK 5.11: Valg av 2 delegater med personlig vara til Roverforum
- Utgår, da neste Roverforum er i 2024

SAK 8: Budsjett 2023
Kretsstyrets innstilling:
Kretsstyrets forslag til budsjett 2023 vedtas.
Kretsstyret får fullmakt til å gjøre omdisponeringer innenfor innretningen i
budsjettet.
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SAK 9: Innkomne saker

SAK 9.1: Endringer i KK reglementet
Kretsstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.

SAK 9.2: Reklame på toalettvogn
Kretsstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.

SAK 9.3: Path arrangør til Roverway 2024
Kretsstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.

SAK 10: Aktuell time
Sak 10.1:        Nye utmerkelser i NSF

Sak 10.2:        Nye utmerkelser i Kretsen

Sak 10.3:        Kretsleir i området sommeren 2023

Sak 10.4:        Kretsleir Romsdal og Nordmøre krets

SAK 2.6: Valg av 2 medlemmer til å undertegne protokollen
Kretsstyrets innstilling:
-
-

SAK 2.7: Valg av medlem til å være tellekorps
Kretsstyrets innstilling:
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Sak 3: Rapporter for 2022

Sak 3.1: Kretsstyrets årsmelding for 2022
Det 44. årsmøtet i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund ble arrangert
digitalt 6. februar 2022.

Innledning
2022 startet like rart som 2021 hadde vært med restriksjoner på å kunne møtes og det å
drive speiding slik vi er vant til. Heldigvis løste dette seg tidlig på året slik at det meste av
arrangementene som ble satt opp på terminlisten kunne gjennomføres.

Allikevel føler kretsstyret at våren ble veldig hektisk da mye skulle skje på kort tid og
muligheten for lang planleggingstid ikke var mulig å få til. Vi har også sett at vi har brukt mye
tid på å bli kjent med ansvaret, og arbeidsoppgavene, som følger med kretsstyret og derfor
har noen av de planlagte gjøremålene ikke fått plass i 2022.

Kretsstyret vil takk så mye til alle som har stilt opp og gjennomført alle de arrangementene
som var mulig i 2022. Dere har gjort en utrolig god innsats på vegne av både speidere,
rovere og ledere.

Status og prioriteringer

Kretsstyret 2022
Kretsstyret har dette året bestått av

Kretsleder Dag Erling Austvik
Visekretsleder Linn Kaspersen
Styremedlem Petter H. Angvik
Styremedlem Hjalmar Hals
Styremedlem Silje Tufte
Varamedlem Melissa Ranheim
Varamedlem Natalie Solberg

Medlemsutvikling
Gjennom 2022 har kretsen hatt en positiv medlemsutvikling. Antall medlemmer i kretsen pr.
31.12.22 er 349 medlemmer totalt. Av disse er 276 medlemmer under 26 år. Dette gir oss en
total vekst på 3,25% (11 medlemmer). Det er også en økning i antall betalende medlemmer
på 5% - noe som er 16 flere betalende medlemmer totalt.
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Kretsstyret er glade for den positive trenden fordi det viser at vi har fått startet godt på årets
speiderår og at det blir levert et godt speidertilbud i gruppene siden medlemmene våre blir
værende.

Fokusområder
Kretsstyret har dette året hatt tre fokusområder for sitt arbeid.

Struktur
Kvalitet
Aktivitet

Kretsstyret mener det er viktig at det finnes en struktur for kretsen sitt arbeid og
ansvarsområder som ikke er avhengig av person men funksjon for å kunne vare over tid. Det
har derfor vært viktig for oss å fortsette å ha gruppeledermøtene og å få på plass en
ledertrenerpatrulje for å sikre kvaliteten i det arbeidet som gjøres i den daglige speidingen.

Det tredje punktet som har vært viktig for kretsstyret å få på plass er en kretsansatt som har
fokus på skape aktivitet i gruppene. Dette har tatt noe lengre tid enn vi så for oss, men vi har
hatt flere gode diskusjoner sammen med gruppelederne for å finne frem til hva det er behov
for i kretsen.

Et godt grunnlag er lagt gjennom 2022 og kretsstyret vil fortsette med utviklingen av disse tre
områdene også i 2023.

Arrangementer

Kretsstyrets arbeid

Arbeidshelger og kvelder
Kretsstyret arrangerte første arbeidshelg i slutten av februar i Eikesdalen og siste
arbeidshelg i oktober på Speidernes Hus i Molde.

Det er også gjennomført 5 kveldsmøter og totalt behandlet 20 saker. Alle kveldsmøtene ble
arrangert på Speidernes Hus i Molde.

Kretsledersamling - Roverombudssamling
Petter H. Angvik og Dag Erling Austvik deltok på Kretsledersamlingen første helgen i april i
Asker.

Dette arrangeres en eller to ganger i året avhengig av om det er Speiderting eller ikke.
Kretsledersamlingen er en god og viktig arena for å treffe de andre kretsene for å få og
utveksle tanker og erfaringer.

Arnstein Johansen og Johannes Husby deltok på Roverombudssamlingen på samme sted.
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Det er godt å se at Roverombudsamlingene er i gang igjen på nasjonalt nivå. Dette er en
veldig viktig arena for roverne for å utvikle nettverk på tvers av landet og gir ombudene faglig
oppdatering.

Speiderting
Petter H. Angvik, Linn Kaspersen og Dag Erling Austvik deltok på Speidertinget på
Olavsgård hotell i november.

Viktigste saker under tinget:
Nytt speiderstyre
Ledertreningen i NSF
Nye utmerkelser til rovere og ledere

Flammen
Flammen er Norges speiderforbunds utmerkelse til aktive rovere og unge ledere som
har vist et brennende engasjement og stor innsats for speidersaken. Flammen skal
være en anerkjennelse og motivasjon til å fortsette. Mottakeren må være medlem i
Norges speiderforbund og må være mellom 16 og 25 år ved utgangen av det året
Flammen tildeles.

Forslag til kandidater for Flammen kan fremmes av medlemmer av gruppestyret,
kretsstyret, korpsstyret, nasjonale komiteer, Speiderstyret og generalsekretær på
eget søknadsskjema.

Varden
Varden er Norges speiderforbunds nest høyeste utmerkelse og tildeles medlemmer
som har gjort et betydningsfullt arbeid for speidersaken og Norges speiderforbund.
Varden tildeles for meget langvarig og aktiv innsats. Arbeidet bør ha foregått på flere
nivåer som gruppe, krets/korps og forbundet sentralt.

Forslag til kandidater til Varden kan fremmes av kretsstyre- og,
korpsstyremedlemmer, medlemmer av nasjonale komiteer,  medlemmer av
Speiderstyret, generalsekretær og tildelingskomiteens medlemmer.

Gruppeledermøter
Det er gjennomført 3 gruppeledermøter i 2022. Alle møtene ble arrangert på Speidernes Hus
i Molde og startet med middag for de som kom.

De største temaene som har vært diskutert er ansatt ressurs, ledertrenermiljø og
rekruttering.

Kretsstyret har hatt stor verdi av disse møtene for å møte gruppelederne og høre deres
situasjon i gruppen. Vi ser at det er mange felles utfordringer i gruppene, men det gledelige
er at det også er stor aktivitet i gruppene.

Kretsstyret håper at alle gruppene ser nytte av disse møtene og stiller opp på møtene også i
2023.
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Kretsting vår
Det 44. årsmøtet i Romsdal og Nordmøre krets av Norges speiderforbund ble arrangert
digitalt 6. februar 2022. Alle gruppene var samlet på sine respektive steder og alt overført
digitalt på Zoom.com.

På grunn av at kretstinget ikke kunne møtes, ble avgåtte styremedlemmer takket av på
andre kretsarrangement utover året.

Av samme grunn ble det derfor ikke gjennomført rovertur med overnatting før kretstinget.

Ledertrenerpatruljen
Ledertrenerpatruljen ble startet i februar ved oppnevnelse av Odd-Kjetil Sørgaard og
Synnøve Valle som ledertrenermentorer.

Planen er at de på sikt skal drive veiledning av kretsen sine ledertrenere, men i en
oppstartsfase har de også tatt på seg å få satt kurs staber og se til at kursene våre blir
gjennomført.

Tanken med Ledertrenerpatruljen er å samle de som er ledertrenere, de som ønsker å være
veiledere på kurs, de som ønsker å hjelpe til med teknisk drift av kurs og de som er
nysgjerrige på om det å være veileder/ledertrener kan være noe for dem i et miljø. Tanken er
at vi kan dra nytte av hverandres kompetanse, at det skapes en helhetsforståelse av det å
drive kurs og at vi lager et stort fagmiljø på tvers av alle gruppene i kretsen.

Det første møte hvor også ledertrenere og andre deltok ble gjennomført i september på
speiderlokalet i Aureosen. Dette ble et godt oppstartsmøte for veien videre.

Roverombudet
I februar ble Johannes Husby og Arnstein Johansen oppnevnt som Roverombud i kretsen.
Arnstein avsluttet sitt verv i august da han flyttet ut på skole.

Dina Marie Gildestad har blitt utnevnt som nytt Roverombud som erstatter for Arnstein etter
ønske fra roverne i kretsen.

Roverombudet har gjennomført Villspor for vandrere og overnattingstur før kretstinget
høsten 2022 og de skal også arrangere overnattingstur for roverne i forkant av kretstinget i
februar 2023.

Trinn 1
Trinn 1 ble gjennomført 6.-8-mai med 13 deltagere i Innfjorden, Rauma.
7 av deltakerne var under 26 år.
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Peff 2
Peff 2 ble gjennomført 6.-8-mai med 29 deltakere i Innfjorden, Rauma.

Kretsbannerkonkurransen
KK 2022 ble arrangert av Hustadvika Eide speidergruppe på Eide 30.04 - 01.05 med godt
oppmøte. Det ble en fantastisk helg med mange fine oppgaver hvor kull og patruljer fikk
testet samarbeid, kreativitet og praktiske kunnskaper.

Vinner av kretsbanneret ble 4.Rauma Innfjorden.

Resultat:
1. Moldespeiderne, Røyskatt.
2. 4. Rauma Innfjorden, Ekorn.
3. 1.Fræna Elnesvågen, Rev.

Tusen takk til Hustadvika Eide for en kjempefin KK.

Kretsbannerkonkurransen - Småspeiderne
En fin helg med mye god speiding for flokk speiderne i kretsen. Verdens lengste rundløype,
et stort fortreffelig leirbål og godt speider vennskap på tvers av gruppene. Innfjorden fikk
med seg Ferrao hjem og Blått kull fra Moldespeiderne fikk med seg Wontolla.

NM i Speiding
NM i speiding ble gjennomført i Levanger 10.-12.juni 2022. Deltakere fra kretsen kom fra
gruppene i Innfjorden, Elnesvågen og Molde. Det ble leid inn felles buss som fraktet alle
deltakerne og voksne til NM og tilbake. Petter H. Angvik og Silje Tufte fra kretsstyret var med
som reiseledere for kretsen i tillegg til ledere fra de respektive gruppene.

Under NM fikk gruppene prøve seg på oppgaver innen bl.a  førstehjelp, klima og miljø
(oppvaskstativ av kleshengere), kreativitet og matlaging og hvordan man lager et kart fra
bunnen av.

Resultat etter revidering:
27.plass Moldespeiderne Røyskatt 2.tropp.
49.plass 1.Fræna Elnesvågen Rev
54.plass 4.Rauma Innfjorden Ekorn.

Vi takker og applauderer gruppene for flott innsats under arrangementet.

Vandreleir
Vandreleiren 2020 ble arrangert i uke 27 i 2022 på grunn av Covid epidemien som brøt ut
våren 2020. Leiren ble som sedvanlig gjennomført langs den Gamle Kongevei over Dovre.
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Leirsjef var Bjørn Erik Hjellset.

Det var god deltagelse fra kretsen, samt at flere grupper fra andre kretser deltok. Totalt var
det påmeldt over 270 deltakere.

Det ble ei kjempefin uke både for stab og deltakere.

Det vises til rapporten fra leiren for ytterligere detaljer.

Kretsstyret er fornøyd med antall deltakere og tenker at deltakerantallet er påvirket av veldig
mange andre store arrangement den samme sommeren som vi måtte konkurrere med. Det
ble blant annet arrangert landsleir for KM-speiderne, Blå sommer i Danmark og flere andre
krets- og gruppeleirer. Flere hadde av samme årsak som oss måtte skyve på sine
arrangement og følte behov for å få gjennomført disse av forskjellige grunner.

Etter sommeren 2025 ser kretsstyret for seg at det kun vil bli arrangert en landsleir for alle
speidere i Norge, uansett hvilket forbund speiderne er tilknyttet. Dette vil frigi en sommer til
kretsleirer og potensialet for å større deltagelse er derfor tilstede.

Førerpatrulje- og peff/ass helg
Første helgen i september 2022 gjennomførte vi førerpatrulje samling med en påfølgende
sosial peff/ass-samling. Den planlagte førerpatrulje samlingen som var satt til 15.september
utgikk til fordel for denne helgen.

Vi fikk Anders Nordby fra Hønefoss og Komite Speiding til å komme og snakke om
førerpatrulje arbeid. Det ble undervist i viktigheten av å ha førerpatrulje, hvilke
arbeidsoppgaver som ligger til førerpatruljen og hvordan arbeidet i førerpatruljen bør være.
Det ble brukt leker og gruppearbeid til oppgavene. Lørdag morgen etter frokost, ble alle
speiderne dratt med på blåtur til Malmefjorden for gokart-kjøring, mens lederne ble igjen i
camp og hadde felles myldring. Lederne fra gruppene dro hjem ved middagstid lørdag, og
speiderne hadde sosialt “bli kjent” med filmkveld og egenaktivitet. Hjem igjen søndag etter
lunsj.

Vi håpet med denne helgen å styrke samholdet på tvers av kretsen slik at terskelen for å
delta på arrangementer blir lavere når man alltids kjenner noen fra før. Vi håper også at
helgen styrket ønsket hos våre godt etablerte speidere til å fortsette den gode
speideraktiviteten og gå videre til rovere når den tid kommer.

Inntrykket kretsstyret sitter igjen med er at dette var en vellykket helg som det ønskes skal
gjentas. Da må det i så fall være mer stab på plass som kan bidra teknisk gjennom helgen.
Det skal også etter beste evne unngås at denne helgen kommer i konflikt med andre faste
helger som Dyregod og martna etc.
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Villspor for vandrere
Villspor for vandrere ble arrangert ved Silsetvatnet. Arrangementet var ledet av
Roverombudet som fordelte ulike ansvarsoppgaver på forskjellige roverlag i kretsen for å
skape økt samarbeid mellom kretsens roverlag og for å hindre at arrangementet ble tatt
under vingen til bare et av lagene. Det var totalt 17 rovere og 13 vandrere. Dette er tidenes
største Villspor i kretsen målt i deltagere. Det ble gjennomført en rekke aktiviteter som
rundløype, diverse leker og nattmanøver. Både roverne som var med å planla
arrangementet og vandrerne som deltok sitter igjen med gode minner fra turen.

Peff 1
Kurset ble arrangert på BUL hytta på Skaret helgen 28.-30.oktober. Det var 30 deltakere fra
3 forskjellige kretser, Romsdal og Nordmøre krets, Trøndelag krets (3 stk) og Sogn og
Fjordane krets (4 stk). Kursledere var Joar Ulset, Odd Kjetil Sørgaard, Silje Tonette
Hammerø Kroknes og Petter H. Angvik.

Trinn 2
Kurset ble arrangert på Speiderbo på Skaret helgen 28.-30.oktober. Det deltok totalt 17 på
kurset hvorav 7 under 26 år. Det var deltakere fra til sammen tre forskjellige kretser,
Romsdal og Nordmøre krets, Trøndelag krets (2 stk) og Sogn og Fjordane krets (1 stk).
Kursleder var Synnøve Valle og Ragnhild Harstad.

Rovertur før kretsting høst
Roverturen før kretstinget ble avholdt på Speidernes Hus i Molde. Det var en rekke
forskjellige aktiviteter for roverne til stedet som spill og felles matlaging. Kvelden besto av
kos og god Roverring. 5 rovere deltok.

Kretsting høst
Kretstingets høstsamling ble arrangert på Bekkevoll ungdomsskole i Molde lørdag
19.november.

Det var totalt 40 delegater, derav 27 delegater under 26 år og 9 observatører, derav 9
observatører under 26 år.

Alle delegater og observatører ble delt inn i patruljer for å diskutere tiltaksplanen. Patruljene
ble delt inn i rene speider-, rover- og lederpatruljer for å få frem gode forslag. Tanken bak
denne inndelingen var et forsøk på å fremme kreativitet på hvert enkelt nivå. Dette førte til
mange gode forslag spesielt fra speiderpatruljene som det også ble stemt over etterpå om
de skulle tas med inn eller ikke i tiltaksplanen.

Etter lange forhandlinger med mange forslag til tiltaksplanen, ble kretstinget avsluttet med
julemiddag.
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Ikke gjennomførte arrangementer

Snøhuletur for rovere
Snøhuleturen ble ikke gjennomført på grunn av Covid restriksjoner.

Trinn 3
Trinn 3 ble ikke gjennomført i kretsen da vi ikke hadde lederressurser til å holde kurset.

Dette kurset er et krevende kurs med tanke på stab og det har vært diskutert om kretsen på
nåværende tidspunkt har kapasitet til å gjennomføre dette på egen hånd. Konklusjonen er at
hvis det skal gjennomføres trinn 3 kurs i kretsen, må vi få tak i stab andre steder i Norge.

Kretsansatt
Det har vært diskutert godt gjennom året, men vi har desverre ikke kommet så langt at vi har
fått utlyst stillingen og dermed heller ikke fått ansatt noen.

Temakveld flokk, tropp og rover
Kretsstyret må være så ærlige og si at vi trodde ressurspatruljene var selvgående, men det
viste seg at de ikke var. Kretsstyret ble oppmerksom på dette for sent og derme utgikk
temakveldene i 2022.

Temakveldene er nå lagt inn som ansvarsområdet for ledertrenerpatruljen.

Blåtur for ledere
Denne ble ikke gjennomført på grunn av kapasitet og mange andre arrangement.
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Sak 3.2: Rapport fra Vandreleir 2022

Leirkomiteen har bestått av: Bjørn Erik Hjellset (leirsjef), Sindre
Hammerø
Kroknes (løype), May Britt Roald (program), Synnøve
Valle (program), Dag  Erling Austvik (teknisk), Joar Ulset
(teknisk) og Hjalmar Hals(proviant).

Den opprinnelige leirkomiteen startet sitt arbeid i 2018, med
ambisjon om å  arrangere Vandreleir i 2020. Grunnet
pandemien ble denne leiren utsatt til 2022,  og på den ferden
ble det frafall blant de som opprinnelig var i leirkomiteen.

Leirkomiteen fikk i oppgave av kretsstyret å arrangere
Vandreleir etter tradisjonelt  opplegg, og gjennomførte i tråd
med dette Vandreleir 2.-9. juli 2022 med arbeidsleir i forkant.
Leirplassene var som tidligere Kongsvold, Hjerkinn, Avsjøsetra,
Fokstua og Tofte. Stabsleiren var på Hjerkinn.

Fra programmet nevnes i tillegg til knuter, biologi og historie at
det ble arrangert  speidergudstjeneste i Eysteinkyrkja, ledertur
til Folldal miner, gjennomført
speideraktivitet på Villreinsenteret og aktivitetsdag på Avsjøen
hvor alle gruppene  stilte med gruppebidrag.

Leiren hadde 223 deltakere og en stab på 32. Leiren gikk
med et overskudd på  91.880 kr.

Opplegget for Vandreleiren er i stor grad det samme som tidligere, men det har
også vært noen  utfordringer som måtte håndteres. Her trekkes spesielt fram å
få til avtale med grunneiere, at det er  flere med ulike diettbehov og at det har
vært særdeles vanskelig å få medlemmer til leirkomiteen. Til  tross for disse
utfordringene ble leiren
gjennomført på en god måte
takket være alle som stilte opp i
stab og bidrog til å løse de
utfordringene som dukket opp.

På vegne av leirkomiteen

Bjørn Erik Hjellset
Leirsjef
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Sak 3.3: Rapport fra Ledertrenerpatruljen 2022
Leiartrenarpatrulja har gjennom året vore samansett av ein fast «kjerne» og så har me knytt
til oss leiarar og roverarar etter behov. Målet er at både leiarar og speidarar skal ha jamlege
tilbod om patruljeførarkurs  og Trinn 1- og Trinn 2-kurs. Trinn 3-kurset vil vere naturleg å ta
utanfor kretsen. Det er eit viktig mål å gjere det attraktivt for leiarar å reise på kurs og slik at
alle leiarane over tid skal ha gjennomgått alle Trinn-kursa.

I 2022 har me gjennomført fire kurs:

● Peff 2-kurs i Elnesvågen 1.-3.04: 12 deltakarar
● Trinn 1-kurs i Innfjorden 6.-8. mai: 10 deltakarar
● Peff-1-kurs på Skaret 28.-30.10: 30 deltakarar
● Trinn 2-kurs på Skaret 28.-30.10: 17 deltakarar.

Peff 1-kurset og Trinn 2-kurset på Skaret vart arrangert som ei felles kurshelg for leiarar og
patruljeførarar. Dette var ein viktig årsak til at me fekk mange påmeldte. Me hadde felles
måltid, morgonsamling og leirbål. Erfaringane frå denne helga er så positive at dette bør bli
eit fast opplegg å samle både peffkurs og leiarkurs.

I tillegg til at eigne speidarar og leiarar har delteke på kurs, har me også hatt deltarar frå
Trøndelag krets og Sogn og Fjordane krets.

Me er i gang med eit arbeid for å styrke leiartrenarmiljøet i kretsen etter oppdrag frå
kretsstyret.

Med i leiartrenararbeidet har vore: Sindre Hammerø Kroknes, Odd Kjetil Sørgaard, Silje
Hammerø Kroknes, Joar Ulset, Petter Holsbø Angvik, Ove Fiske, May-Britt Roald, Arnstein
Lystad Johnsen, Ragnhild Mostervik Harstad, Patrick Gule, Hjalmar Hals, Dag Erling
Austvik, Linn Kaspersen.
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Sak 3.4: Rapport fra Roverombudet 2022
2022 medførte stor endring i roveraktiviteten på kretsnivå. Litt fordi det
tidligere «ressurspatrulje-rover» gikk over til å være et roverombud, men mest
fordi antallet aktive roverlag i kretsen økte kraftig. Per dags dato er det fem
aktive roverlag i kretsen. I starten av 2022 var det et pluss et par enslige rovere
spredt rundt i kretsen. Dette betydde at roveraktivitet på kretsnivå, i likhet
med all annen aktivitet planlagt av Agniki-roverne var sentralisert rundt Molde.
Etter hvert som fordelingen av rovere i kretsen har blitt desentralisert har vårt
fokus skiftet mye mer til å støtte og inkludere de nye lagene. Vi har arrangert
flere aktiviteter rundt om i kretsen og har flere i planene.

Roverombudet trådte inn etter roverombudsamling i mars. Da besto det av
meg, Johannes Husby og Arnstein Lystad Johnsen. Før sommeren arrangerte vi
en paintball- og pizzakveld (PP-kveld). Arnstein sto i spissen for utføringen og
det kom 13 folk på arrangementet.

Når høsten kom dro Arnstein på folkehøyskole så jeg satt igjen alene i
ombudet. Heldigvis fikk jeg god drahjelp fra Petter H. Angvik med å samle en
komité til å planlegge og arrangere villspor. Jeg og Dina Gildestad ledet
arrangementet med god hjelp fra mange andre rovere. Det ble arrangert to
planleggingsmøter i forkant. Det deltok 17 rovere og 13 vandrere på
arrangementet.

Roverturen før kretsting var mindre vellykket. På dette tidspunktet hadde Dina
gått inn som uoffisielt roverombud nummer to. Vi var egentlig tidlig ute med
planlegginga, og hadde lagt turen til Speiderbo. Når vi fant ut at hytta var
utleid til noen andre planla vi å flytte over veien til BUL-hytta. Denne streken i
regninga gjorde at vi ikke informerte roverne før vi hadde spikret plassen. BUL-
hytta viste seg å koste en god del mer enn vi trodde, og for andre gang endret
vi lokasjon til speiderhuset i Molde. Dårlig kommunikasjon og sein informasjon
fra vår side gjorde det unaturlig for rovere å melde som på som observatører
for å komme på turen. Vi endte opp med 5 deltakere.

Tross denne bomturen har vi stor tro på roverombudets arbeid i 2023. Vi er i
full sving med å planlegge roverting, og ser fram til å drive mye bra
roveraktivitet i kretsen.
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Sak 3.5: Rapport fra Ressurspatrulje Kommunikasjon 2022

Ressurspatrulje kommunikasjon har jobbet jevnt med kommunikasjon i kretsen gjennom
hele 2022. Det har vært et kontinuerlig fokus på opprettholde synligheten til kretsen for både
speidere og utenforstående. Ressurspatruljen består av Sindre Kroknes, Synnøve Valle,
Sigrun Sletnes og Petter H. Angvik. Vi er i besittelse av et kamera som blir brukt til bilder av
leirer, turer osv, som vi fikk gjennom videoprosjektet til kommunikasjon i starten av 2022.
Dette kameraet ble brukt under flere aktiviteter i 2022.

Et hovedfokus for ressurspatruljen i 2022 var Vandreleiren. Ressurspatrulje kommunikasjon
hadde enkelte medlemmer med i mediaetaten under vandreleiren. Etaten oppdaterte jevnlig
de ulike sosiale mediene til leiren både før og etter selve leiren, i tillegg til å ha ansvaret for
fotokonkurransen ( ). Det  ble ogsåRapport Mediaetaten Vandreleiren 2022.pdf
oppdateringer på kretsens egne kontoer under leiren fra andre medlemmer i
ressurspatruljen.

2022 har vært et knallår for oss kommunikatorer. Vi gleder oss til et nytt speider år.
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Sak 4: Regnskap for 2022
Blir ettersendt

REVISJONSBERETNING 2022

Blir ettersendt

DRIFTSINNTEKTER 2022
Blir ettersendt

DRIFTSKOSTNADER 2022
Blir ettersendt

RESULTAT 2022
Blir ettersendt
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BALANSERAPPORT 2022
Blir ettersendt
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Sak 5: Valg
Valgkomiteens innstilling er markert med kursiv skrift

Sak 5.1: Kretsleder for 2 år
Utgår - Kretsleder er på valg i 2024

Sak 5.2: Visekretsleder for 2 år

Visekretsleder Stemmetall

Navn Medlem i Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4

Linn Kaspersen Direktemedlem

Mats Grønseth 1. Fræna
Elnesvågen

Avgitte stemmer

Blanke stemmer

Valgkomiteens innstilling: Linn Kaspersen

Sak 5.3: To Kretsstyremedlem for 2 år

1. Styremedlem Stemmetall

Navn Medlem i Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4

Mats Grønseth 1. Fræna
Elnesvågen

Hjalmar Hals 3. Kristiansund

Silje Tonette
Hammerø Kroknes

Moldespeiderne

Isak Grøvdal Sæter 3. Rauma
Isfjorden

Avgitte stemmer

Blanke stemmer
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2. Styremedlem Stemmetall

Navn Medlem i Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4

Mats Grønseth 1. Fræna
Elnesvågen

Hjalmar Hals 3. Kristiansund

Silje Tonette
Hammerø Kroknes

Moldespeiderne

Isak Grøvdal Sæter 3. Rauma
Isfjorden

Avgitte stemmer

Blanke stemmer

Valgkomiteens innstilling: Isak Grøvdal Sæter og Silje Tonette Hammerø Kroknes
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Sak 5.4: To varamedlemmer til kretsstyret for 1 år

1. Varamedlem Stemmetall

Navn Medlem i Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4

Mats Grønseth 1. Fræna
Elnesvågen

Hjalmar Hals 3. Kristiansund

Anniken Røsok Vik 3. Fræna
Aureosen

Isak Grøvdal Sæter 3. Rauma
Isfjorden

Dina Marie Gildestad 1. Batnfjorden

Avgitte stemmer

Blanke stemmer

2. varamedlem Stemmetall

Navn Medlem i Runde 1 Runde 2 Runde 3 Runde 4

Mats Grønseth 1. Fræna
Elnesvågen

Hjalmar Hals 3. Kristiansund

Anniken Røsok Vik 3. Fræna
Aureosen

Isak Grøvdal Sæter 3. Rauma
Isfjorden

Dina Marie Gildestad 1. Batnfjorden

Avgitte stemmer

Blanke stemmer

Valgkomiteens innstilling: 1. Vara: Dina Marie Gildestad
2. Vara: Mats Grønseth
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Sak 5.5: Revisor for 1 år
Kretsstyrets innstilling:
Blir ettersendt

Sak 5.6: To ordstyrere til kretstinget 2024
Kretsstyrets innstilling:
Blir ettersendt

Sak 5.7: En varaordstyrer til kretstinget 2024
Kretsstyrets innstilling:
Blir ettersendt

Sak 5.8: Valg av 3 medlemmer til Valgkomite for 1 år
Kretsstyrets innstilling:
Blir ettersendt

Sak 5.9: To delegater til Speiderting
Utgår - neste Speiderting er i 2024

Sak 5.10: To delegater til Speiderforum
Utgår - neste Speiderforum er i 2024

Sak 5.11: To delegater til Roverforum
Utgår - neste Roverforum er i 2024
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Sak 8: Budsjett 2023
Medlemskontingent 82 000,00 kr

Støtte og tilskudd 12 000,00 kr

Fylkeskommunalt tilskudd 50 000,00 kr

Ressurspatrulje Flokk - 3 000,00 kr

Ressurspatrulje Tropp - 11 500,00 kr

Ressurspatrulje Rover - 5 000,00 kr

Ressurspatrulje kommunikasjon - 3 000,00 kr

Kurs for speidere - 24 000,00 kr

Arrangement for speidere - 6 000,00 kr

Kurs for ledere - 8 000,00 kr

Rekruttering/lederpleie - 58 000,00 kr

Kurs- og reisestøtte - 7 500,00 kr

Speidertinget 2022 - 12 500,00 kr

Uteliggermerket - 1 750,00 kr

NM i speiding - 10 000,00 kr

Kretsstyrets møter og reiser - 41 000,00 kr

Drift - 38 600,00 kr

Toalettvogn - 12 500,00 kr

Kretsansatt - 75 000,00 kr

RESULTAT - 173 350,00 kr
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Sak 9: Innkomne saker

Sak 9.1 - Endringer i KK reglementet
NM i Speiding har endret sitt reglement, spesielt på tidsskjema. Kretstinget
høsten 2022 fattet vedtak til tiltaksplan om at vårt KK reglement skulle
revideres i forhold til det nye NM reglementet.

Forslag:
Kretsstyret anbefaler at årets arrangør av KK får friere rammer i forhold til
vedtatt KK reglement for å teste ut det nye NM reglementet, justert for at dette
er et kretsarrangement, og kommer med en rapport med anbefalinger til
justeringer i KK reglementet som tas opp på Kretstinget våren 2024 som egen
sak.

Kretsstyrets innstilling:
Forslaget vedtas

Sak 9.2 - Reklame på toalettvogn
Kretsstyret ønsker å øke budsjettposten “Rekruttering/lederpleie” med kr.20.000,- for å
kunne kjøpe reklame på toalettvognen.

Denne reklamen vil gjøre kretsen mer synlig når toalettvognen er ute på veien eller står på et
arrangement. Denne reklameringen vil også virke inn på rekruttering av nye speidere og
ledere.

Kretsstyret innstilling:
Forslaget vedtas

‘

KRETSTINGETS ÅRSMØTE 2023 Side 35



Kretsting 2023 - 4.-5. februar

Sak 9.3 - Path arrangør til Roverway 2024
Roverway 2024 skal arrangeres i Norge og arrangøren har spurt Romsdal og
Nordmøre krets om vi vil stå som arrangør av en eller flere Paths.

Første del av Roverway skal skje i hele Norge, hvor alle deltakerne deles i
patruljer på 8 rovere. Disse sendes ut på en opplevelse (Path) i 4 dager før
alle deltakerne samles i Stavanger for en felles del av leiren. Alle utgifter til
Paths dekkes av Roverway 2024.

En Path kan ha flere patruljer, dette avhenger av hva som er tenkt i opplegget.

Roverway ønsker at arrangører kan ta flere patruljer samtidig.
Eksempel på Paths kan være å gå deler av Vandreleiren, samling på
Åndalsnes med diverse fjellrelaterte aktiviteter, samling på Bjørnsund med
sjøaktiviteter.

Hvis Kretsen skal stå som arrangør må det oppnevnes en
kontaktperson/koordinator og sette ned en arrangørkomite enten for hver path
eller en overordnet som får ansvar for alle Paths.

Forslag 1:
Romsdal og Nordmøre krets gjennomfører Paths for Roverway 2024.

Kretsstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.

Forslag 2:
Kretsstyret oppnevner en prosjektleder som får i mandat å sette sammen en
prosjektgruppe og finne ut hvor mange Paths kretsen kan stille og hvordan
den/de skal gjennomføres. Prosjektleder rapporterer direkte til Roverway
2024, med informasjon om progresjon og utfordringer til kretsstyret.

Kretsstyrets innstilling:
Forslaget vedtas.
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Sak 10: Aktuell time

Sak 10.1 - Nye utmerkelser i NSF
NSF har opprettet hedersbetegnelsene "Flammen" og "Varden".

Sak 10.2 - Nye utmerkelser i kretsen
Kretsstyret har kjent på at det mangles en utmerkelse som ligger under
Kretskoppen.

Det er tenkt at denne utmerkelsen skal være en utmerkelse til de som har
gjort noe for kretsen, men som ikke har oppnådd kretskoppen.

Det må lages skriftlige statutter for både Kretskoppen og den nye utmerkelsen

Sak 10.3 - Kretsleire i området sommeren 2023
Følgende kretser arrangerer kretsleir i vårt området sommeren 2023

● Trøndelag - 1.-8-juli 2023 på Holtålen. Muntlig invitasjon til oss er
kommet, men det er ikke mye å finne på deres hjemmeside ennå.

● Sogn og Fjordane og Hordaland krins - leir ved Sveio - Haugesund
● Mjøsklubben - egen jubileumsleir

Sak 10.4 - Kretsleir Romsdal og Nordmøre krets
Kretsstyret må dette året se på når kretsen skal arrangere neste kretsleir for å
komme med en sak på kretstinget 2024.

Kretsstyret trenger derfor innspill på følgende punkter;
● når kan det være realistisk å arrangere leir
● hvilken type leir kan kretsen tenke seg
● hvilke steder kan være aktuelle
● hvem kan være aktuelle å spørre om å være leirsjef og å være i leirstab
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