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Protokoll fra årsmøtet for 

Bjørgvin KFUK-KFUM speiderne 

Digitalt via Google Meet og GoPlenum  

7. mars 2021 
 

Til stede: Totalt 23 stemmeberettigede ved åpning av møtet, samt 2 observatører. (Det 

varierte mellom 22-23 stemmeberettigede gjennom møtet). 

Åpning av Årsmøte v/ Kretsleder Julie Andrea Taule Nordli. 

Ord for dagen ble hold av Amalie Ulevik Bjerk 

Konstituering av møtet 

1.1 Erlend Veland Thorsen ble valgt som møteleder. 

1.2. Kine Nyhammer ble valgt som referent. 

1.3.  Amalie Ulevik Bjerk og Simen Eckhoff Færden ble valgt til å undertegne protokollen. 

1.4. Observatører ble gitt møte-, tale- og forslagsrett. 

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

roverrepresentanter. 

Alle ble valgt med «digitalakklamasjon» 

 

Møteleder Erlend Veland Thorsen informerte om hvordan bruke GoPlenum til votering på 

saker under kretsing. 
 

SAK 1/21. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Kommentarer fra salen: 

- Ingen kommentarer fra salen 

Godkjent med «digitalakklamasjon». 
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SAK 2/21. Hilsener 

2.1 Hilsen fra KFUK – KFUM Bjørgvin v/ Andreas Kvamme Selvik 

Takker for et godt samarbeid, spesielt med LIV. God kommunikasjon mellom 

organisasjonene, flere frivillige som deltar i begge organisasjoner og takker for 

invitasjon til årsmøte. 

 

Sak 3/21. Årsmelding 

Årsmeldingen ble presentert av styremedlem Morten Ormberg. Årsmeldingen ble gjennomgått 

og godkjent. 

Kommentarer fra salen: 

- Ingen kommentarer fra salen.  

Godkjent med «digitalakklamasjon» 

 

Sak 4/21. Torbjørg Hauges/ Bergen Seniors legat 

Kretsleder Julie Andrea Taule Nordli orienterer om Legatet.   

Torbjørg Hauges/Bergen Senior 1's legat har levert en ren regnskapsberetning. De hadde en 

utdeling i løpet av 2020 til Loddefjord speidergruppe som eneste søker i 2020. Ingen 

kommentarer fra salen. 

Årsmøtet anser seg som orientert.  

 

Sak 5/21. Regnskap 2020 
Kretssekretær Kine Nyhammer presenterte regnskapet for 2020. 

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 2020. 

Ren revisorberetning ved Dag Eikeshet. 
 

Kommentarer fra salen: 

- Ingen kommentarer fra salen 
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Kretsstyrets forslag til vedtak: 

Regnskapet vedtas som fremlagt. 

 

Regnskapet ble godkjent med «digitalakklamasjon» 

 

Sak 6/21: Fastsetting av kretskontingenten  
Kretsstyremedlem Astrid Fykse Jacobsen presenterte saken. 

Kretskontigentsatsene for 2022, presentert på årsmøte: 

- Ordinær kontingent:   300,-  

- Konfirmantspeider:   125,-  

- Familiespeider:              65,-  

 

Kommentarer fra salen: 

- Det ble ytret ønske om familiemoderasjon i kretskontingenten på lik linje som med 

forbundskontingenten.  

 

Kretsstyrets forslag til vedtak: 

Kretskontingenten settes til halvparten av forbundskontingenten pluss 50 kr per ordinære 

medlem, avrundet opp til nærmeste hele 10. Konformantspeider og familiespeider settes til 

halvparten av forbundskontingenten avrundet opp til nærmeste hele 5. Kontingentsatsene 

gjelder fra januar 2022. 

 

Andre innkommende forslag: 

Kretsstyret får i oppdrag å komme med et konkret forslag om familiemoderasjon til et 

ekstraordinært årsmøte før 1. oktober 2021, etter at alle faktiske opplysninger er klarlagt. 

 

Kretsting voterte over «andre innkommende forslag»: Kretsstyret får i oppdrag å 

komme med et konkret forslag om familiemoderasjon til et ekstraordinært årsmøte før 

1. oktober 2021, etter at alle faktiske opplysninger er klarlagt. 

Stemmer for: 22 

Stemmer mot: 1 

Forslag vedtas med 22 stemmer for av 23 totalt stemmeberettiget. 
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Kretsstyret har da fått i oppdrag å komme med et konkret forslag om 

familiemoderasjon til et ekstraordinært årsmøte før 1. oktober 2021.  

 

Sak 7/21: Arbeidsplan for 2021 
Kretsstyrets nestleder Håvard Nordstrand Østigård presenterte arbeidsplanen for 2020.   

Kommentarer fra salen: 

- Ingen kommentarer fra salen 

 

Kretsstyrets forslag til vedtak: 

Arbeidsplanen for 2021 vedtas som framlagt med forbehold om endringer. 

 

Arbeidsplanen for 2021 ble vedtatt med «digitalakklamasjon» 

 

Sak 8/21. Budsjett for 2021 
Kretsstyremedlem Harold Trellevik presenterte budsjettet for 2021.  

Kommentarer fra salen: 

- Diverse spørsmål fra salen som ble besvart fortløpende.  

 

Kretsstyrets forslag til vedtak: 

Budsjettet for 2021 vedtas som framlagt. 

 

Budsjettet for 2021 ble vedtatt med «digitalakklamasjon». 

 

Sak 9/21: Speiderløfte (Landstingsak) 
Landsstyret representant Marta Nagel-Alne presenterte saken.   

 

Kommentarer fra salen: 

- Speiderløftet er en viktig sak.  

- Formuleringen bør bli mer inkluderende for alle.  

- Viktig at vi ha løfte som sier noe om at vi skal være åpen for gud fordi kristendommen 
er en viktig del av vår organisasjon.  
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- Det å være åpen for gud, betyr ikke at du er nødt til å tro eller at du er nødt til å være 
kristen, men at du skal ha et åpent sinn.  

- Flere i salen er enige om at vi ønsker en formulering om åpenhet for gud.  

-  Speiderloven 1. lov – «En speider skal være åpen for gud». Forslaget om åpenhet står 
i stil til speiderloven. Det er da fint at lov og løfte henger sammen.  

- Det kan være fint å ha med «En speider» i istedenfor bare «jeg». Sånn at forslaget blir 
«Som speider lover jeg å være åpen for gud». 

- Åpen for gud er åpent nok, man trenger ikke de andre formuleringene. De blir litt 
overflødige. Det er viktig at vi som speider har et åpent sinn i forhold til religion.  

- Tvil i forsamlingen angående bruk av «som speider». At det blir en unødvendig 
distanse fra løftet, og at man fjerne seg fra troen.  

- Hvilke følelser som ligger bak det å være speider? Er man speider utenom speideren 
eller er man speider hele tiden? Er du da kun åpen for gud når du er på speidermøte 
eller hele tiden? Mulig at en ved å bruke formuleringen «som speider», vil lage et 
større skille.  

- Interessante synspunkter, mye fornuftig er sakt. Ikke komplisere det unødvendig. Ikke 
ta med som speider. Unødvendig kompliserende, hold det enkelt.  

- «Som speider» formuleringen kan virke mer formell. 
 

Etter mye diskusjon i saken ble det satt strek, og deltagerne voterte over to innkommende 

forslag. 

 

Forslag 1: «Som speider lover jeg å være åpen for Gud, hjelpe andre og leve etter 

speiderloven» 

Forslag 2: «Jeg lover å være åpen for gud, hjelpe andre og leve etter speiderloven» 

 

Forslag 2 ble stemt fram med 16 stemmer for og 7 stemmer mot. Landsting delegatene tar 

med seg dette vedtaket til landsting. 

 

Orienteringssak angående UAB v/ Astrid Fykse Jacobsen 

Orienteringssak fra landsstyret v/ Marta Nagel-Alne 

Orienteringssak om Landsleir 2022 v/ Wenche Orrebakken 
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Sak 11/21: Valg 

Valgkomiteen ved Harold Trellevik presenterte innstillingen til nytt kretsstyret.  

Kandidater til kretsstyret: 

Nestleder (2 år): Herleik Overøye Johnsen - 41. Bergen: 14 Stemmer av totalt 23 

stemmeberettiget 

Benkeforslag: Nestleder (2 år) Morten Ormeberg – Morvik: 7 Stemmer av totalt 23 

stemmeberettiget 

2 blanke stemmer 

Styremedlem (2 år) Kvinne: Martine Stølen Akse - 41. Bergen: 22 Stemmer av totalt 23 

stemmeberettiget, 1 blank stemme 

Styremedlem (2 år) Mann: Baard Brattebø - 1. Os: 19 Stemmer av totalt 23 

stemmeberettiget, 4 blanke stemmer 

Vara (1 år) Kvinne: Amalie Ulevik Bjerk – Birkeland: 23 Stemmer av totalt 23 

stemmeberettiget 

Vara (1 år) Mann: Andreas Severin Brattebø - 1. Os: 20 stemmer av totalt 23 

stemmeberettiget, 3 blanke stemmer 

 

Etter kretsting 2021 består kretsstyret av: 

Kretsleder: Julie Andrea Taule Nordli - Rolland 

Nestleder: Herleik Overøye Johnsen - 41. Bergen 

Styremedlem: Astrid F. Jacobsen - Laksevåg 

Styremedlem: Morten Ormberg - Morvik 

Styremedlem: Martine Stølen Akse - 41.Bergen 

Styremedlem: Baard Brattebø - 1.Os 

Vara: Amalie Ulevik Bjerk - Birkeland 

Vara: Andreas Severin Brattebø - 1.Os 

 

 

 



Side | 7 
Amalie Ulevik Bjerk Simen Eckhoff Færden 

 

Forslag til revisor for 2021 

- Dag Eikeseth, medlem i 5. Bergen St. Georgs Gilde 

Valgt med «digitalakklamasjon». 

 

Forslag til valgkomite 2021: 

- Håvard Norstrand Østigård - Flaktveit 

- Aslaug Mork Topphol - 41. Bergen 

- Harold Trellevik - Tofterøy  

Valgt med «digitalakklamasjon». 

 

Thorbjørg Hauges/Bergen Senior 1’s legat 

Det sittende legatstyret for Torbjørg Hauges/Bergen Senior 1's legat ønsker å videreføre 

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

Linda Odland  

Anette Skålnes  

Margith Johnsen 

Lise Strøm Nilssen 

Valgt med «digitalakklamasjon». 

 

Valg av representanter til landsting 

I tillegg til kretsleder (Kretsleder Julie Andrea Taule Nordli – Rolland) velges følgende:  

- Amalie Ulevik Bjerk - Birkeland 

- Herleik Overøye Johnsen - 41. Bergen 

Valgt med «digitalakklamasjon». 

 

Avslutning av Årsmøte v/ Kretsleder Julie Andrea Taule Nordli 

• Utdeling av hederstegn – vil bli sendt i posten til følgende 

10 år som leder: Aslaug Mork Topphol, Karianne Jansen, Marta Nagel-Alne og Torstein 

Frantzen  
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• Gaver til de med ulike verv på vegne av kretsen. Vil bli sendt i posten til medlemmer 

med ulike verv.  

 


