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Protokoll fra ekstraordinært kretsting for 

Bjørgvin KFUK-KFUM speiderne 

Digitalt via Google Meet  

21. september 2021 

 

Til stede: Totalt 10 tilstede, 9 stemmeberettigede. 

SAK E1/21 Konstituering av møtet 

1.1 Herleik Overøye Johnsen ble valgt som møteleder. 

1.2. Kine Nyhammer ble valgt som referent. 

1.3.  Wenche Orrebakken og Jostein Træen ble valgt til å undertegne protokollen. 

Alle ble valgt med «digitalakklamasjon» 

 
 

SAK E2/21. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Kommentarer fra salen: 

- Ingen kommentarer fra salen 

Godkjent med «digitalakklamasjon». 

 

SAK E3/21: Fastsetting av kretskontingenten  

Kretsstyremedlem og møteleder Herleik Overøye Johnsen presenterte saken. 

 

Fastsetting av kretskontingent skal behandles på kretsting. Etter årsmøtet i mars ble det 

vedtatt at sak 6/21: Fastsetting av kretskontingenten for 2022 skulle behandles på et 

ekstraordinært årsmøte innen 1. oktober 2021.  

 

Kretsstyret fikk i oppgave å undersøke mulighetene for en familiemoderasjon eller lederrabatt 

på kretskontingenten. Etter undersøkelser og dialog med forbundet og Hypersys har 

kretsstyret funnet ut følgende: 
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• Funksjonen som kreves for å legge inn familierabatt i Hypersys eksisterer ikke per i 

dag.  

• Når vi gikk over til bruk av Hypersys så ble det bestemt av landsstyret at en nasjonal 

familiemoderasjon var den beste løsningen for å begrense kostnadene i utviklingen av 

medlemssystemet. Mer om landsstyret sine vedtak kan du lese her:  

o Vedtektsendring kontingentinnkreving sak 77/2014)  

o Grunnlag for endring i kontingentinnkreving Sak 77/ 2014)  

• I dialogene med forbundet og Hypersys ble vi informert om at KFUK – KFUM 

speideren har et svært komplisert kontingentsystem som vil være både kostbart og 

utfordrende å endre.  

Det som er mulig å gjennomføre er å legg inn rabatt på allerede eksisterende kategorier i 

Hypersys. Kretsstyret foreslår med dette å legge inn rabatt på 33,33% på ledere i 

kretskontingenten. Grunnen til at kretsstyret foreslår dette er fordi alle arbeidsgrener i speideren 

er representert som egen kategori i Hypersys, og det er derfor mulig å legge inn ulike satser på de 

ulike arbeidsgrenene. Med utgangspunkt i foreslått kontingentsats for ordinære medlemmer på 

300 kr vil en 33,33% rabatt på lederkontingenten gi en rabatt på ca. 100 kr per leder i kretsen 

med innstilt sats. Med endringer i kretskontingenten vil den budsjetterte inntekten på 

kretskontingent i 2022 bli redusert med 8500 kr. 

 

Forbundet sin kontingent, gjeldene fra kalenderåret 2021: 

Ordinær kontingent:   495,-  

Lederkontingent                     495,- 

Konfirmantspeider:   248,-  

Familiespeider:   124,-  

 

Forslag til kretskontingentsatsene for 2022: 

Ordinær kontingent:   300,-  

Lederkontingent                     200,- (33,33% rabatt på ordinær kontingent) 

Konfirmantspeider:   125,-  

Familiespeider:     65,-  
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Kretsstyrets forslag til vedtak: 

Kretskontingenten settes til halvparten av forbundskontingenten pluss 50 kr per ordinære 

medlem, avrundet opp til nærmeste hele 10. Lederkontingenten settes til halvparten av 

forbundskontingenten pluss 50 kr, avrundet opp til nærmeste hele 10, i tillegg til en rabatt på 

33,33%. Konfirmantspeider og familiespeider settes til halvparten av forbundskontingenten 

avrundet opp til nærmeste hele 5. Kontingentsatsene gjelder fra januar 2022. 

 

Fastsetting av kretskontingenten for 2022 ble vedtatt med «digitalakklamasjon» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Protokoll godkjent av: 

 

 

 

 

---------------------------------------------                                ------------------------------------------- 

Wenche Orrebakken                                                           Jostein Træen 
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