
Sak 4. – mandat for forvaltningskomite 
  
Bakgrunn 
 
På kretstinget i Nedre Buskerud høsten 2019, ble det vedtatt å holde tilbake midler fra NBKs 
egenkapital ved en eventuell sammenslåing av Nedre Buskerud krets og Asker og Bærum krets 
årsskiftet 2019-2020. 

 
“ Nedre Buskerud krets opprettholder binding av midler fra egenkapitalen på 
høyrentekonto. Kr 2 000 000, to millioner kroner, bindes for to nye år når nåværende 
binding av disse midlene utløper, 13.03.2020. Etter utløpt ny toårig binding, foreslår 
avviklingsstyret i Nedre Buskerud krets ny disponering av midlene. Kun representanter fra 
grupper som er registrert som aktive grupper i Nedre Buskerud krets i medlemssystemet 
til Norges speiderforbund per 31.12.2019, har stemmerett.” 

 
Opprinnelig vedtatt sum ble redusert med 10% på ekstraordinært kretsting NBK 16.desember 
2019. Kr 200 000 ble satt av i et eget fond som skal dekke tidligere Nedre Buskerud gruppers del 
av et eventuelt underskudd i ny krets. 

 
“Nedre Buskerud krets opprettholder binding av midler fra egenkapitalen på 
høyrentekonto. Kr 1.800.000, - en million åtte hundre tusen, bindes for to år når 
nåværende binding av disse midlene utløper, 13.03.2020. Etter utløpt ny toårig binding, 
foreslår avviklingsstyret i Nedre Buskerud krets ny disponering av midlene. Kun 
representanter fra grupper som er registrert som aktive grupper i Nedre Buskerud krets i 
medlemssystemet til Norges speiderforbund per 31.12.2019, har stemmerett. 

 
"Kr 200.000, - to hundre tusen settes av i et fond for å dekke et eventuelt underskudd i ny 
krets første driftsår slik at kommunal støtte fra Nedre Buskerud-gruppene kan gå til 
gruppene også i 2020. Tidligere Nedre Buskeruds krets andel av underskuddet i ny krets 
beregnes per hode ut fra medlemstall i gruppene i Nedre Buskerud krets 31.12.2020." 

 
 
Den 12.mars 2020 innførte regjeringen strakstiltak for å hindre spredning av coronavirus i Norge, 
samtlige fikk andre bekymringer og for egen del datt oppfølgingen av det vedtatte ut. Som følge 
av dette og at det ikke har vært gjennomført møter for det avtroppende kretsstyret siden mars 
2020, står midlene fortsatt på samme konto i DNB, nå med mindre gunstige rentebetingelser.  
 
Avtroppende kretsstyre har ikke tatt stilling til videre forvaltning av midlene. Nå når den 
økonomiske situasjonen i stor grad er endret siden vedtakene gjort i  2019 ønsker avtroppende 
kretsleder derfor at årsmøtet 2020 gir en valgt “forvaltningskomite”(tidligere “avviklingsstyre “) 
et bundet mandat til på nytt se på alternativ forvaltning av midlene. 
 
 
  



Forslag til mandat: 
 
“ 
Mandat for forvaltningskomite (......) 
 
1  
Forvaltningskomiteen er de på Årsmøtet i Nedre Buskerud krets 4.juni 2020 fem valgte 
representanter. Fire medlemmer og en leder velges for to år. Disse skal forvalte Nedre 
Buskerud krets avsatte eiendeler kr 1 800 000,-  en million åttehundretusen. 
 
2 
Eiendelene bindes til Nedre Buskeruds krets organisasjonsnummer for en periode av 2 år. 
Nedre Buskerud krets fortsetter å eksistere med eneste formål å forvalte nevnte eiendeler. 
Eventuelt 
Eiendelene bindes til ny krets(sett inn navn) for en periode av 2 år under Norges 
Speiderforbunds organisasjonsnummer .  
 
3 
Eiendelene forvaltes etter bundet mandat med mål om å øke verdien av midlene så mye som 
mulig. Midlene skal ikke forringes mer enn 5%.  
Eventuelt 
Eiendelene bindes til gunstigst mulig rente. 
 
4 
Forvaltningskomiteen skal hvert kvartal skriftlig rapportere status til kretsstyret i ny krets(sett 
inn navn).  
 
5 
Komiteens mandat gjelder fra og med 5.juni 2020 til og med 5.juni 2022. Komiteeen skal før 
utløpt mandat foreslå videre forvaltning, bruk av og eventuelt fordeling av midlene. Forslaget 
legges frem på ny kets(sett inn navn) Årsmøte 2022. 
 
6  
Ny krets(sett inn navn) årsmøte 2022 bestemmer hva som videre skal skje med midlene, men  
 
7 
Dersom forvaltningskomiteens valgte representanter ikke lenger ønsker, har mulighet til eller 
ikke opptrer iht. til dette mandatet, kan disse foreslås utskiftet av kretsstyret i ny krets(sett inn 
navn). Utskiftingen skjer eventuelt ved valg på kretsting.Kun representanter fra grupper som 
var registrert som aktive grupper i Nedre Buskerud krets i medlemssystemet til Norges 
speiderforbund per 31.12.2019, har stemmerett. 
 
 
 
 
Kretstingets årsmøte, Nedre Buskerud krets 
4.juni 2020. Drammen “ 
 
 


