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Saksliste til kretsting 

Vestmarka krets av Norges Speiderforbund 
 

Det innkalles til Kretsting for Vestmarka krets av Norges speiderforbund. 
 

Tirsdag 24. november kl.18.30.  

Møte vil foregå digitalt via Zoom. 

 
Påmelding til møtet er i medlemssystemet min.speiding 

https://min.speiding.no/activities/view/2069 
Link til påkobling og teknisk support vil sendes ut til påmeldte deltager. 

      
 
Registrering/påkobling fra 18.00  
 
Dersom NSF kontingenten er betalt i løpet av de siste 7 dager må kvittering sendes på epost til 
vestamrka@speiding.no 
 
 

SAKSLISTE 

 

1. Konstituering 
 
2. Terminliste 2021 

 
3. Arbeidsplan 2021 

 
4. Budsjett 2021 

 
 

 
Det vil i tillegg bli gitt diverse orienteringer i løpet av møtet slik som leir 2021, ombud, Leikvinjar, 
Speiderting, valgkomitee, mm 

 
 
 

https://min.speiding.no/activities/view/2069
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FORRETNINGSORDEN 
 

1. Tinget ledes av en valgt møteleder. 
 
2. Protokollen føres av en valgt referent.  Protokollen undertegnes av referent, kretsleder samt to 

valgte representanter. 
 
3. Ingen representant har rett til ordet mer enn tre ganger i samme sak. Gjelder ikke forslagsstiller. 
 
4. Representanter som ønsker ordet til forretningsorden, har ett minutts taletid. 

Møteleder har rett til å foreslå forkorting av taletiden og foreslå strek med de inntegnede talere. 
Etter strek kan forslag ikke fremmes eller trekkes tilbake. 

 
5. Forslag utenom de på sakslisten oppsatte saker, kan ikke fremmes. Alle forslag må leveres 

skriftlig til møteleder, undertegnet med representantens navn, delegatnummer og speidergruppe.  
 
6. Alle vedtak avgjøres med flertall av de avgitte stemmer med de unntak som NSFs grunnregler og 

lover setter. 
 
7. Alle valg foregår skriftlig dersom det er mer enn en kandidat eller når en av representantene 

forlanger det. 
 
8. I protokollen føres inn alle forslag og de vedtak som er gjort, med antall stemmer for og imot. 

Navnene på debattantene føres likeledes inn. 
 
9. Protokollen sendes gruppene umiddelbart etter tinget. 
 
10. Kretstinget er åpent for tilhørere hvis plassen tillater det. 
 
 
 
 
 
SAK 1 - KONSTITUERING 
(a) Valg av møteleder. Kretsstyret innstiller:  

 
(b) Valg av referent. Kretsstyret innstiller:  
 
(c) Valg av to representanter til å undertegne protokollen. 
  Kretssstyret innstiller: 
 
(d) Valg av tellekorps. Kretsstyret innstiller: 
 
(e) Godkjenning av innkalling og saksliste. 

Kretssstyret innstiller: Innkalling og saksliste godkjennes. 
 
(f)  Godkjenning av forretningsorden. 
  Kretsstyret innstiller: Forretningsorden godkjennes. 
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SAK 2 - Terminliste 2021 
 
2020 har vært ett spesielt år pga Covid-19 som har satt stopp for mange av de planlagte 
arrangementene. Det har også vært spesielt i form av at man har hatt arrangementer fra 
begge de tidligere kretsene. 
 
Terminlisten for 2021 inneholder en del nye arrangementer, en del kjente og noen som er en 
sammenslåing av de tidligere kretsers tilnærmet like arrangementer.  
 
Pga Covid-19 er det ingen garanti for at neste års arrangementer kan gå som vanlig, men da 
vil man se etter muligheter for å tilpasse arrangementene, slik at de kan gjennomføres da evt. 
i en annen form.  

 
Forslag: 
 
Kretsstyret innstiller: Forslag til terminliste 2021 vedtas. 
 

  
SAK 3 - Arbeidsplan 2021 

 
Vestmarka krets skal ta med det beste fra de «gamle» kretsene og gjøre andre ting bedre.  
Dette skal gjøres på flere måter, noe som ble vedtatt ved sammenslåingen i desember 2019.  
 
Følgende visjon, mål og delmål ble vedtatt:  
 
Visjon for Kretsen: 
Vi skal bli en aktiv krets der speiderarbeidet øker, grupper som har utfordringer får hjelp og 
medlemmene opplever speiderideen. 
  
Mål for Kretsen: 
I løpet av 2020 skal den nye kretsen opprettholde aktivitetsnivået samt få et fungerende styre, 
kretsapparat og kretskontor.  
  
Delmål: 

● Gruppene skal oppleve et styre, kretsapparat og kretskontor som er der for dem. 
Kretsapparatet skal være synlig og kunne bidra til operativ drift i gruppene som ønsker 
det i den grad det er mulig. 

● Medlemmene skal oppleve å kunne delta på kretsarrangementer der de føler seg 
hjemme 

● Økonomi og annet organisatorisk skal ha prinsipper som danner grunnlag for drift for 
både gruppe og krets. Kretsen ønsker å gjøre speiding mer attraktiv for offentlige 
støtteordninger. 

● Tilby en god lederstart og ledertrening 
 
I løpet av 2020 har en del blitt realisert, men det er fortsatt mye som ikke er på plass. Dette 
skyldes bla Covid-19 og at ting tar litt lengre tide enn man ofte tror.  
 
Visjon, mål og delmål foreslås forlenget til å gjelde også i 2021 med ett tillegg under delmål. 
For å konkretisere mer ønsker styret at det også vedtas en konkret arbeidsplan for 2021. 
Dette vil gi kretsapparatet og gruppene ett mer håndfast arbeidsdokument for neste år.  

 
Forslag: 
 
Kretsstyret innstiller: Forslag til arbeidsplan 2021 vedtas. 
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SAK 4 - Budsjett 2021 
  

Året 2020 har vært veldig spesielt økonomisk, sett opp mot sammenslåing av to kretsers 
økonomi, eiendommer, forpliktelser og Covid-19. Det har gjort at budsjett for 2021 må bygges 
på budsjettet for 2020 og mindre på status på regnskap pr i dag.  
 
Den store utfordringen er derimot at kretskontingent, egenandeler, inntektsbringende tiltak,  
offentlig- og annenstøtte, ikke gir nok midler til vedtatt satsning og sikkerhet i forhold til  
lønnsutbetalinger. Kretskontingenten kan i dag settes til maks 50% av forbundskontingenten. 
 
På sikt vil flere medlemmer, mer aktivitet og dermed mer støtte fra det offentlige kunne 
utjevne dette.  
 
I tillegg vil man gå i dialog med kommunene om justeringer på aktivitetsstøtte.   
I Asker og Bærum gis det aktivitetsstøtte til kretsarrangementer i tillegg til hodestøtte. Det gis 
ikke støtte til gruppe eller arrangementer der flere grupper samarbeider.  

 I Drammen og Lier er det motsatt. Styret mener det bør gis aktivitetsstøtte til både krets og  
gruppe/området arrangementer i alle kommunene.  
 
I mellomtiden vil vi måtte finne en ordning som hensyntar at noen kommuner gir støtte 
gjennom kretsen, andre direkte til gruppene. Kretsstyret har i sitt forslag langt vekt på å sikre 
likeverdighet i finansiering opp mot hva man får igjen fra kretsleddet.  
 
Styret vil også følge med, og følge opp fylkesstøtte som vil bli endret fra Akershus til Viken.  

   
Ansatte vil fortsette å søke støtteordninger som vil kunne gi inntekt, også utover støtte til 
materielle ting.  
 
Frem til inntektssiden bedres må man se på alternative måter for å øke inntektssiden.  
 
 
Det har kommet inn et alternativt forslag til Kretsstyrets løsning for 2021. Forslagene er som 
følger: 
 

  
1) Forslag til budsjett vedtas. Spleiselag bidrar med 200,- pr betalte medlem.   

Dette finansieres gjennom at kretsen holder igjen midler i kretsleddet fra de 
kommuner som gir felles støtte (gamle Asker og Bærum krets) slik det gjøres i dag. 
For de kommunene der midlene går rett til gruppene finansieres posten på en av 
følgende måter (i prioritert rekkefølge:   

a) Vestmarka krets får 200 kr pr betalte medlem fra grupper i Nedre Buskerud fra det 
såkalte «underskuddsfondet» til Nedre Buskerud. Pengene går til å dekke Nedre 
Buskerud-gruppenes bidrag som i budsjettet for 2021 for Vestmarka krets står under 
«spleis støtte». 
Bakgrunnn til forslagsteksten: Gruppene i tidligere Nedre Buskerud krets, satte av 
200 000 i underskuddsgaranti for Nedre Buskeruds-gruppenes andel av underskudd i 
Vestmarka krets i 2020. På grunn av Covid19 har Vestmarka krets hatt svært lav 
aktivitet. Det er følgelig ikke benyttet noen penger fra det fondet i 2020. For å 
gjennomføre ambisjonene vi var med å vedta for Vestmarka krets anbefales det at 
man bruker 200 kr. pr medlem av dette fondet i 2021 som direkte bidrag til kretsens 
drift. Dette gir en rettferdighet med gruppene fra Asker og Bærum som får pengene 
fra kommunen via kretsen. Dette vil ta ca. 160 000 fra fondet. 

b)  Dersom alternativ b ikke vedtas gjøres ordningen for disse gruppene valgfri. 
Kretsstyret får i dette tilfelle fullmakt til å tilpasse en eventuell inntektssvikt i budsjettet 
ved å justere på egenandeler og andre budsjettposter. Kretsstyret kan også velge å 
redusere ansattes innsats rettet mot de grupper som ikke ønsker å delta i 
finansieringen. 
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2) Forslag fra Audun Frøysland til alternativ tekst for økonomisk modell i 
Vestmarka Krets og tilpasser budsjettet etter det: 

  
Kretskontoret søker støtte på vegne av gruppene i Bærum og gamle Asker der hvor 
kommunen støtter kretsleddet direkte. Disse midlene vil da bli fordelt til disse gruppene 
fra Kretskontoret basert på antall medlemmer i gruppene ved forrige årsskifte. Dette vil 
styrke disse gruppene økonomisk og de vil ha mulighet til selv å bestemme hvilke 
aktiviteter de vil være med på. Gruppene i kretsen som får støtte direkte fra sin 
kommune, fortsetter denne praksisen. På denne måten stiller alle gruppene i kretsen 
likt med tanke på økonomisk bistand fra sine respektive kommuner. 

  
Kretsleddet skal legge aktivitetsnivået slik at dette kan dekkes inn via vanlig 
kretskontigent fra kretsens medlemmer + eventuelle stønader det søkes om i tillegg. 
Alle aktiviteter som arrangeres av kretsleddet må gå i null, altså med egenandel for de 
som selv velger å være med + eventuelt det man kan søke om for aktivitetsstøtte på 
kretsnivå. 

  
Det er ikke så mange aktivitetene i de respektive kretsene som tidligere har vært 
gratis. Dette har vært diskutert og bevist tidligere. 

  
Det er helt klart at man bør ha ambisjoner, men som alle andre steder så må man ha 
de midlene tilgjengelige for å gjennomføre. Det er for øvrig problematisk for gruppene 
å legge opp budsjetter på sin side om man skal variere dette «spleiselaget» fra år til 
år. Gruppetinget på høsten skal fastsette neste års kontingent, og om kretsen plutselig 
må ha inn en annen sum for å få driften til å gå rundt, så vil det bli vanskelig å sette 
kontigenten på gruppenivå. Vi kan heller ikke sikre oss ved å ta høyere kontingent, 
bare i tilfelle det blir krav om det fra kretsen sin side. Vi har tidligere fått spørsmål om 
hvorfor gruppa sin økonomi kan se ut noen år til å gå i pluss (noe man ikke gjør) – da 
den strengt tatt burde gå i null – ellers så betaler medlemmene for mye i kontingent. 

  
  

Speiderhilsen 
Audun Frøysland 
Gruppeleder 
1. Skoger speidergruppe 

 
 

Forslag: 
  

Kretsstyret innstiller: Forslag 1 om å godkjennes budsjett og finansiering vedtas 
 

Dersom forslag 1 vedtas: 
 
Kretsstyret innstiller: Forslag a) til løsning på manglende inntekt i budsjettet vedtas for 
2021 – Dette vedtaket kan kun tidligere Nedre Buskerud grupper stemme over. Om 
forslag a faller vedtas punkt b. 

 
 
 
 
 


