
Protokoll fra årsmøtet for

Bjørgvin KFUK-KFUM speiderne

Åsane kirke 8. mars 2020

Til stede: Totalt 32 stenirneberettigede ved åpning av møtet, samt 3 observatorer. (Det

varierte mellom 29-32 siemineberettigede gjennom møtet,).

Åpning av Årsmøte vi Kretsieder Julie Andrea Taule Nordli.

Ord for dagen ble hold av Astrid Fykse Jacobsen, og omhandlet markering av

kvinnedagen.

Konstituering av møtet

i.] Erlend Veland Thorsen ble valgt som møte/eder.

1.2. Kine ?,yhammer ble valgt som referent.

/3. Ingrid Jordre Kvamme og Magnus Gulibrå ble valgt til å undertegne protokollen.

1.4. Valgt tellekorps ble Guri Kaland Sværen og Randi Lindås-Blaha

1.5. Observatorer ble gitt møte-, tale- ogforslagsrett.

1.6 UABfikk tildelt møte-, tale-, forslags- og stemmerett. 2 representanter på lik linje som

roverrepresentan ter.

Alle ble valgt med akkiamasjon.

Møte/eder Erlend Veland Thorsen informerte om nummerskiltbruk, replikk og inn legg.

SAK 1/20. Godkjenning av innkalling og saksliste

Kommentar fra salen:

- Endnng i sakslisten med saken fra UAB. Litt uenige i salen om saken kan behandles

på dette årsmøte da saken ikke er sendt inn på forhånd. Konklusjon fra protokollen

fra 2019: Endringen ble vedtatt i 2019 og må kun sendes til landsstyret, den skal ikke
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vedtas på nytt ved årsmøte 2020.

- Det skal ikke settes opp en eventuelt på sakslisten på et årsmøte! kretsting.

Godkjent med akkianiasjon.

SAK 2/20. Hilsener

2.1 Hilsen fra St. Georgs gildene v/Linda Amundsen.

Linda Amundsen representerer distrikts utvalget og holdt en koselig hilsen med mye

glede og entusiasme for speidersaken. Gildene og speideren jobber sammen om

.5peidersaken og har et godt samarbeid med Bymanover, felles styremote, «blå på leir»

ogflere motepunkter ute i gruppene. Det er et stort onske om enda tettere samarbeid i

årene som kommer, da står vi sterkere sammen om å stotte speidersaken.

2.2 Hordaland krins av Norges speiderforbund v/Hege Christin Olsen

Kretsleder i Hordaland krins Hege takkerfor godt samarbeid de siste årene, og håper på

etfortsatt godt samarbeid i fremtiden.

2.3 Hilsen fra KFUK— KFUMBjorgvin v/Anna Kathrine Berggrav Eide

Takkerfor et godt samarbeid, 5pesielt med LIV. God komniunikasjon mellom

organisasjonene, flere frivillige som deltar i begge organisasjoner og takkerfor

invitasjon til Kretsleir.

Sak 3/20. Årsmelding

Årsmeldingen ble presentert av s13’remedlem Ingrid Theminda Larsen. Årsmeldingen ble

gjennomgått og godkjent medfolgende endringer:

- 6.3 Feil — Alversund er ikke hvilende.

Godkjent med akkiamasjon.
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Sak 4/20. Torbjørg Hauges/ Bergen Seniors legat

Kretsieder Julie Andrea Taule Nordli orienterer om Legatet.

Torbjørg Hauges/Bergen Senior i’s legat har levert en ren regnskapsberetning. De hadde en

utdeling i løpet av 2019 til Birkeland speidergruppe som eneste søker i 2019. Ingen

kommentarer fra salen.

Årsmotet anser seg som orientert.

Sak 5/20. Regnskap 2019

Kretssekretær Kine Nyhammer presenterte regnskapet for 2019.

Kretssekretær Kine Nyhammer forklarer oppsettet av regnskapet. Hun begynner med å gå

gjennom resultatregnskapet og oppsummere både inntekter, utgifter, balansen og årsresultater.

Bjørgvin krets hadde et positivt årsresultat i 2019.

Kommentarer fra salen angående regnskapet:

- Konto 7142: Hva er årsaken til at den er overskredet med 40%? Dette er fordi UAB

har fått søke øremerkede midler til sine arrangementer, disse føres da under konto

3442. UAB fikk 20 000 kr fra Sparebanken vest i 2019.

- Konto 3990 andre inntekter: Etter dugnadsinnsats fra kretsstyret fikk Bjørgvin krets

15 000 kr fra Bergen miljøbarnehage. Kommentar fra Amalie Ulevik Bjerk om at

• barnehagen er veldig fornøyd med gapahuk og at det er mange som bruker den både

barnehagen og nærmiljøet.

Ren revisorberetning ved Dag Eikeshet.

Kretsstyrets forslag til vedtak:

Regnskapet vedtas soni fremlagt.

Regnskapet ble godkjent med akklainasjon.

Orienteringssak angående OB-PS vi Guri Kaland Sværen

Orienteringssak angående UAB v/ Astrid Fykse Jacobsen

Orienteringssak angående Roverarbeid i kretsen vi Rover Bjorgvin styret
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Orienteringssak om Kretsleir 2020 vi Julie Andrea Taule Nordli

Orienteringssak fra landsstyret om strategi m.m v/ Amalie Ulevik Bjerk

Orienteringssak fra Kretssekretær vi Kine Nyhammer

Orienteringssak om Landsleir 2022 vi Wenche Orrebakken

Sak 6/20: Fastsetting av kretskontingenten

Kretsstyrets nestleder Håvard Norstrand østigårdpresenterte saken.

Kretskontigentsatsene for 2021, gjeldene fra vedtak på årsmøtet, blir:

- Ordinær kontingent: 290,-

- Konfirmantspeider: 125,-

- Familiespeider: 65,-

Kretsstrets forslag til vedtak:

«Kretskontingenten settes til halvparten avforhundskontingenten pluss 50 kr per ordinære

medlem, avrundet opp til nærmeste hele 10 kr. Konformantspeider ogfamiliespeider settes

opp med 5 kr. Kontingentsatsene g/elderfra januar 2021».

Stemmer for: 30

Stemmer mot: I

Kretsstyrets forslag vedtas med 30 stemmer for av 32 totalt stemmeberettiget.

Sak 7/20: Arbeidspian for 2020

Kretsstyrernedlem Ingeborg A arbø presenterte arbeidspianenfor 2020.

Kommentarer fra salen:

- Det ytres ønske om at gruppene ffr opplyst datoer tidligere enn det blir gjort per dags

dato. Det hadde vært kjekt om datoene ble satt før gruppene setter opp sin terminplan.

Kretsstyrets forsla. til vedtak:

Arbeidspianenfor 2020 vedtas som framlag! medforbehold om endringer.

Arbeidspianen for 2020 ble vedtatt med akkiamasjon.
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Sak 8/20. Budsjett for 2020

Krerssryremedlem Harold Trellevik presenterte budsjettet for 2020.

Kommentarer fra salen:

- Diverse spørsmål fra salen som ble besvart fortiøpende.

- Rover Bjørgvin ønsker endring i budsjettet «Forslag til å øke post 7143 fra 8000 kr til

11000kr».

Kretsstvrets forslag til vedtak:

Budsjettet for 2020 vedtas som framlagt.

Budsjettet for 2020 ble vedtatt med endringen i post 7143 fra 8000 kr til 11 000kr. med

akklamasjon.

Sak 10/20: Fordeling av ansvar i forbindelse med Bymanøver

Kretsieder Julie Andrea Taule Nordli presenterte saken.

For at Bjørgvin krets skal ha en best mulig Bymanoverkomité trenger vi at de frivillige i

gruppene bidrar. De siste årene har det vært vanskelig å finne nok frivillige til å danne en

komplett Bymanøver komité. Kretsstyret i Bjørgvin foreslår derfor at gruppene rullerer på

hvem som skal ha ansvar for å danne hovedkomiteen for manøveren. Et forslag til hvordan en

slik fordeling vil fungere er vist i tabellen under.

År Grupper

2020 Birkeland og Nordås Steinsvik og i. Os

2021 Alversund, Morvik, Rolland og Hamre

2022 Laksevåg, Loddefjord, Eidsvåg og 41. Bergen

2023 Birkeland, Nordås Steinsvik og 1. Os

2024 Alversund, Morvik, Rolland og Hamre

2025 Laksevåg, Loddefjord, Eidsvåg og 41. Bergen

2026 Birkeland, Nordås Steinsvik og 1. Os

2027 Alversund, Morvik, Rolland og Hamre

2028 Laksevåg, Loddefjord, Eidsvåg og 41. Bergen
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Kretsstyretsforslag til vedtgJç

Rulleringspianenfor Bymanøver vedtas som frem lagt.

Kommentarer fra salen:

- Det burde bli gjennomført en evaluering i 2022 for å se om dette fungerer.

- En setning om at kretsstyre kaller inn til første møte

- En representant fra kretsstyret deltar i komiteen som bindeledd mellom komiteen og

kretsstyret.

Rulleringspianen for Bymanøver vedtas som fremlagt medforbehold om komnentarenefra

Årsmgte.

Sak 11/20. Flaggbærer 17.mai

Kretsstyret nestleder Håvard Norstrand østigård presenterte saken.

Hvert år opplever vi utfordringer angående bæring av flagg på 17. mai. Hvordan skal vi som

krets løse dette? Kretsstyret har vært inne på tanke om at patruljen med høyest plassering

under VM i speiding får ærene av å være flaggbærer på 17.mai, om medlemmene fra patruljen

ikke skulle ha mulighet er det gruppen patruljen tilhører som finner erstatning.

Kretsstyrets forslag til vedtak:

Den patruien med høyest plassering under VM i speidingfår æren av å væreflaggbærer på

17. mai, om medlemmenefra patruen ikke skulle ha mulighet er det gruppen patruen

tilhører som finner erstatning.

Kommentarer fra salen:

- Vinnerne av Bymanøver istedenfor VM

- Lage en egen konkurranse, KPK ala NSF

- Ikke bare førsteplassen, men også andre- og tredjeplass.

Votering om hvilke arrangement som skal være det utslagsgivende:

VM: 3 stk for, 3 stk avholden og resten mot
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Bymanøver: Flertall for

Votering over ordlyd i vedtaket:

1. Den patruljen med høyest plassering under Bymanøver får æren av å være flaggbærer

på 17.mai, om medlemmene fra patruljen ikke skulle ha mulighet til å være

flaggbærer er det neste på listen av patruljer som blir spurt — 24 for og 6 mot.

2. Den patruljen med høyest plassering under Bymanøver får æren av å være flaggbærer

på i 7.mai — Faller bort pga. flertallet for ordlyd nr. 1.

Den patruljen med høyest plassering under Bymanøver får æren av å være flaggbærer på

I 7.mai, om medlemmene fra patruljen ikke skulle ha mulighet til å være flaggbærer er det

neste på listen av patruljer som blir spurt.

Vedtatt: med 1 mot, I avholden, resten for vedtaket.

Flaggbærer på 17. mai vedtas med følgende ordlyd: Den patri4jen med hoyesr plassering

under Bymanoverfår æren av å væreflaggbærerpå i 7.mai, om medlemmenefrapatruljen

ikke skulle ha mulighet til å væreflaggbærer er det nestepå listen av patruljer som blir

spurL

Sak 11/18: Valg

Valgkorniteen ved Herleik 0. Johnsen presenterer innstillingen til nytt kretsstyret.

Kandidater til kretsstyret:

Kretsieder (2 år): Julie Andrea Taule Nordli — Valgt ved akkiamasjon

Styremedlem Kvinne (2 år): Ingeborg Aarbø og Astrid F. Jacobsen

- Ingeborg Aarbø: 15 stemmer av totalt 32 stemmeberettiget

- Astrid F. Jacobsen: 17 stemmer av totalt 32 stemmeberettiget

Astrid F. Jacobsen ble stemt inn som styremedlem kvinne, 2 år.

Styremedlem Mann (2 år): Morten Ormberg - Valgt ved akkiamasjon (Må

sokedispensasjon hos landstyret før 8. april).

2x Vara (i år): Sara Tezera og Martine Akse - Valgt ved akklamasjon
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Nytt kretsstvre består av.

Kretsieder: Julie A ndrea Taule Nordli

Nest/eder: Håvard Østigård Nordstrand

Styremedlem: Astrid F. Jacobsen

Styremedlem: Morten Ormberg

Styremedlem: Harold Trellevik

Vara. Sara Tezera

Vara: Martine Akse

Forslag til revisor for 2021

Dag Eikeseth, medlem i 5. Bergen St. Georgs Gi/de

Valgt med akkiamasjon.

Valgkomite 2020:

- Amalie Ulevik Bjerk

- Ingeborg Aarbø

- Harold Trellevik

Tinget er kjent med at noen av dem som har sagtja til å stille til valgkomiteen ønsker også å

stille til valg i kretsstyret i 2021.

Valgt med akkiamasjon.

Thorbjørg Hauges/Bergen Senior i’s legat

Det sittende legatstyretfor Torbjørg Hauges/Bergen Senior I ‘s legat ønsker å videreføre

sine veri med mindre kretstinget har innvendinger. Det sittende legatstyret er:

Linda Odland

Anette Skålnes

Mamgith Johnsen

Lise Strøm

Nilssen

Valgt med akkiamasjon.
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Avslutning av Årsmøte vi Kretsieder Julie Andrea Taule Nordli

• Utdeling av hederstegn

JO år: Karen Helland Velure og Kristin Eldholm Sandal

• Guveutdeling til de med ulike verv på vegne av kretsen.
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