
 
Innkalling til kretsting i Romerike krets av NSF 
 
 
Kretsstyret i Romerike krets innkaller til kretsting: 
 
Søndag 17.11.2019 kl. 1600 på Folkvang leirsted og forsamlingslokale, Algarheim 
Adresse: Kisavegen 18, 2056 Algarheim 
 
Registreringen åpner kl. 15:30. Kaffe og kaker fra kl. 15:30. 
 
NB! Miniforum for speidere, rovere og ledere fra kl. 10:00, se egen invitasjon. 
 
Alle kretsens medlemmer med betalt kontingent er velkomne.  
Kun valgte representanter fra gruppetinget, samt kretsstyret har stemmerett. 
 
Kretstingets representanter er beskrevet i Norges speiderforbunds lover § 2-3-2.: 
”Kretstinget er kretsens øverste myndighet og består av kretsstyrets medlemmer og valgte representanter for gruppene. Gruppenes representanter 
til kretsting: Gruppeleder og én valgt representant for hver påbegynte ti betalende medlemmer i henhold til siste årsmelding. Det velges også 
vararepresentanter. Dersom gruppen har valgt gruppeassistent er denne vararepresentant for gruppeleder. Minst 1/3 av gruppens representanter 
skal være speidere eller rovere. Med rovere menes i denne sammenheng medlemmer som er 25 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret 
kretstinget møtes. Dersom gruppen ikke har representanter som er 25 år eller yngre, mister gruppen disse stemmene. Representanter og 
vararepresentanter velges av og blant gruppetingets medlemmer.”   (Ajour etter Speidertinget 2018) 
 
Saksliste: 

 
1. Velkommen 
 
2. Konstituering 
 

a) Valg av ordstyrer(e) 
b) Valg av tellekorps 
c) Valg av referent 
d) Valg av to personer til å undertegne protokollen 
e) Godkjenning av innkalling 
f) Godkjenning av saksliste 
g) Godkjenning av forretningsorden 

 
3. Kretsens terminliste 2020 

Forslag til kretsens terminliste. Innspill fra ombudene, ledertrenerne og ledersamlingene er forsøkt ivaretatt i forbindelse 
med utarbeidelsen av terminlisteforslaget.  
 
Ta med egne kalendere til kretstinget for innspill til justeringer og tillegg! 

 
4. Innkomne forslag til kretstinget  

 4.1 Forslag om nye vedtekter - kretsstyret 
 4.2 Forslag om avvikling av kretshåndboken - kretsstyret 

 
5. Kretsens budsjett 2020 

 5.1 Kretsstyrets forslag til budsjett 
 5.2 Forslag om omdisponering 

 
  6. Forslag fra forum 

 Innspill til saker fra speider- og roverforum til kretsstyret for 2020 
 
7. Valg 

I henhold til kretsens reglement er det tillatt å stille til valg helt frem til valget skal gjennomføres.  



a) Kretsleder for 2 år   
 

b) Tre kretsstyremedlemmer for 2 år 
 
c) Ett kretsstyremedlem for 1 år 
 
Sittende kretsstyre består av: 
Kretsleder Marcus Gjermundshaug - Lørenskog syd speidergruppe, på valg 
Visekretsleder Astrid H. Rossow - Nes Årnes speidergruppe, ikke på valg 
Styremedlem Tonje Otnes - Lørenskog syd speidergruppe, på valg 
Styremedlem Eirik Sverreson Indregård, Skedsmo speidergruppe, ikke på valg 
(Styremedlemmene Angelica Mathisen - Nannestad speidergruppe, Svein Cato Sandberg – 1. 
Lørenskog 3 speidergruppe og Hou Jin Tran - 1. Eidsvoll speidergruppe har trukket seg fra 
kretsstyret i inneværende år)  
 
d) Valgkomitémedlemmer for 1 år 
 
Sittende valgkomité består av: 
Fredrik Rossow, Nes-Årnes speidergruppe, på valg 
Morten Kolbu, Rælingen speidergruppe, på valg 
Even Martinsen, 5. Eidsvoll speidergruppe, på valg 
 
e) Revisor for 1 år 
Jon Øyvind Nordberg, 1. Lørenskog 3 speidergruppe, på valg. 
 
 

 
Påmelding: 
Gruppene bes melde sine valgte representanter og observatører til kontoret@romerikekrets.no  
innen tirsdag 12. november. Dette av hensyn til plass, servering og registrering. Bruk vedlagte regneark. 
 
Vedlegg: 
Invitasjon til kretsting med forum 
Til sak 2: Forretningsorden 
Til sak 3: Kretsstyrets forslag til terminliste 
Til sak 4.1: Forslag fra kretsstyret 
Til sak 4.1: Forslag til nye vedtekter 
Til sak 4.2: Forslag fra kretsstyret 
Til sak 5: Kretsstyrets forslag til budsjett 2020 
Påmeldingskjema 
 
 
Kretsstyret ønsker alle vel møtt! 
 
Lørenskog, 1.november 2019 
 
 
Marcus Gjermundshaug 
Kretsleder, Romerike krets av NSF 
 
 


