
Innkalling til kretstingets årsmøte 2023
Romerike krets av NSF

Tirsdag 7. mars 2023 kl. 18.30

Sted: Bjørkelangen sportsforening, Haldenveien 58, 1940 Bjørkelangen

Det serveres pizza fra kl. 17.30
Registreringen åpner kl. 18.00.

1. Bjørkelangen speidergruppe er teknisk ansvarlig.

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 valgte representanter til kretstinget skal være 25 år eller yngre ved utgangen av kalenderåret kretstinget møtes.
Dersom gruppen ikke har representanter som er 25 år eller yngre, mister gruppen disse stemmene på kretstinget. Representanter og
vararepresentanter velges av og blant gruppetingets medlemmer.” (À jour 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. Kretsstyrets forslag til årsmelding for 2022. Årsmelding er vedlagt sakspapirene, og vil ikke bli lest
opp på årsmøtet. Presentasjon av årsmeldingen vil bli gjort i filmformat.

4. Regnskap for 2022, revisors beretning foreligger ikke ved utsendelse av saksdokumenter, men vil bli
lagt frem på årsmøtet.

5. Orienteringer
a) Barnas Camp Villmark

b) Kretskonkurranse

c) HVAM1323

d) Småspeider- og beverleir

6. Åpent forum

Alle prosjektgruppene vil være representert, og det blir mulighet for å stille spørsmål.

Servering:
Det vil bli servert pizza før møtets start.

Påmelding:
Gruppene må melde på sine valgte representanter og observatører i min.speiding.no senest fredag 6. mars.
Dette av hensyn til plass, servering og registrering. Husk å gi beskjed om aktuelle matallergier ved påmelding.



Vedlegg:
Vedlegg 1 - Forretningsorden
Vedlegg 2 – Årsmelding 2022
Vedlegg 3 – Romerike regnskap 2022
Vedlegg 4 – Romerike balanse 2022

Kretsstyret ønsker alle vel møtt!

Lørenskog 7. februar 2023

Marcus Gjermundshaug
Kretsleder Romerike krets av NSF


