
Vestmarka krets
Hjemmeside: vestmarka.speiding.no
E-post: vestmarka@speiding.no
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Saksliste til kretsting Vestmarka krets
av Norges Speiderforbund

Det innkalles til Kretsting for Vestmarka krets av Norges speiderforbund.

Tirsdag 18. oktober 2022 kl.18.30.

Bøllekurs kl. 18.00
Registrering fra 18.00
Sted: Sydskogen skole, Amfiet 1. etasje
Adresse: Odins vei 69, 3472 Bødalen

Påmelding i min.speiding: https://min.speiding.no/activities/view/3265

Dersom NSF kontingenten er betalt i løpet av de siste 7 dager må kvittering sendes
på epost til vestmarka@speiding.no

SAKSLISTE

SAK 1 - KONSTITUERING

(a) Valg av møteleder.

(b) Valg av referent.

(c) Valg av to representanter til å undertegne protokollen.

(d) Valg av tellekorps.

(e) Godkjenning av innkalling og saksliste.

(f) Godkjenning av forretningsorden.

mailto:vestmarka@speiding.no
https://www.google.com/search?rlz=1C1GCEA_enNO960NO960&q=spikkestad+kirke-+og+kultursenter+adresse&ludocid=12384772567542997498&sa=X&ved=2ahUKEwjM29bxmOrzAhWVCRAIHX1bDEkQ6BN6BAhYEAI
https://min.speiding.no/activities/view/3265


Vestmarka krets
Hjemmeside: vestmarka.speiding.no
E-post: vestmarka@speiding.no
Tlf: 917 32 729/ 404 06 650

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 forkortning 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. Observatører har talerett

SAK 2 - Terminliste for 2022

SAK 3 - Budsjett for 2022

SAK 4 - valg av visekretsleder

SAK 5- Innkomne saker

SAK 6 - Orienteringer

6.1 Leikvinjar: Orientering om prosessen knyttet til Leikvinjar med Norges speiderforbund
SST.

6.2 HVAM 2023 - regionsleir

Velkommen til kretsting

Kretsstyret Vestmarka krets
Vestmarka oktober 2022
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