
Årsmøte for Bjørgvin KFUK – KFUM-speidere

søndag 19. februar 2023 kl 15.00 i Nygård
kirke

Om kretstinget, fra organisasjonsbestemmelsene:
§ 2.1 KRETSTING

Kretsens besluttende organ er kretsting.

§ 2.1.1 MØTE, TALE, FORSLAGS- OG STEMMERETT

Alle medlemmer kan velges som gruppenes representanter.

Kretsting består av representanter for gruppene etter nærmere fastsatt nøkkel. Med mindre kretsting

bestemmer noe annet, har gruppene 1 representant pr. påbegynt 10 medlemmer i tillegg til

gruppeleder.

På kretsting har følgende møte-, tale-, forslags- og stemmerett:

● Gruppeledere.

● Valgte representanter fra gruppene.

● Kretsleder, visekretsleder og faste styremedlemmer.

● To Rover-representanter, valgt av kretsens roverting.

● To patruljeførerrepresentanter, valgt av kretsens patruljeførerting.

Følgende har møte-, tale- og forslagsrett:

● Ansatte i kretsen.

● Medlemmer i faste komiteer.

Alle medlemmer i kretsen kan møte som observatører.

§ 2.1.3 ANDRE BESTEMMELSER OM KRETSTING

Kretsting ledes av kretsleder eller ordstyrer valgt av kretsting.

Vedtak fattes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør kretsleders dobbeltstemme. Det skal

være hemmelig avstemming når minst én person ønsker det.

Kretstingets årsmøte avholdes før 15. mars hvert år.

Kretsting kan for øvrig sammenkalles av kretsstyret eller ved at 1/3 av kretsens grupper forlanger det.

Kretstingets protokoll sendes alle grupper i kretsen og forbundets sentralledd.



Saksliste:
Sak 1: Konstituering av møtet

● Valg av møteleder

● Valg av referent

● Valg av protokollunderskrivere

● Valg av tellekorps

● Observatører kan gis tale- og forslagsrett

● Godkjenning av innkalling og saksliste

Sak 2: Hilsener

Sak 3: Årsmelding

● Gjennomgang og godkjenning av kretsens årsmelding 2022

Sak 4: Torbjørg Hauges/ Bergen Seniors legat

● Fremlegg av regnskap for Torbjørg Hauges/Bergen Senior 1's legat

Sak 5: Regnskap 2022

● Gjennomgang og godkjenning av regnskap for 2022

Sak 6: Årshjul for kretsen

Sak 7: Budsjett for 2023, og fastsettelse av kretskontingent for 2024

Styrets innstilling til vedtak: Kretskontingenten blir stående uendret ut 2024

Sak 8: Orienteringssaker

- Roverarrangement

- Kretsleir og transport

Sak 9: Valg

- Visekretsleder

- to styremedlemmer

- to varamedlemmer

Sak 10: Orienteringssak: Ny ledererklæring

Sak 11: Eventuelt

Det har ikke kommet noen innmeldte saker.

Middag serveres etter sak 10. Det blir tilgang til kaffe og sjokolade gjennom hele årsmøtet :)



 


