Retningslinjer for kretsting
Disse retningslinjene kommer som et tillegg til og en utfylling av de av Norges
speiderforbunds grunnregler og lover som gjelder kretsting. Ved konflikt mellom
retningslinjene og Norges speiderforbunds grunnregler og lover er det sist
nevnte som gjelder.
1. Kretstinget er kretsens øverste myndighet.
2. Det skal arrangeres ett ordinært kretsting innen 15. mars hvert år.
3. Kretstinget skal arrangeres på et sted som er tilgjengelig med offentlig
kommunikasjon.
4. Kretstingsaksene skal fortrinnsvis gjennomgås i løpet av en dag. Det skal
ikke være nødvendig å overnatte for å kunne delta på alle sakene, selv om
tinget foregår over mer enn en dag.
5. Det kan kreves deltakeravgift til å dekke kostnader til arrangement i forkant
og/eller etterkant av kretstinget. Deltagelse på kretsting er gratis.
6. Saker som ikke er oppført på sakslisten kan ikke fremmes. Det kan ikke
gjøres vedtak i saker som ”eventuelt”, ”åpent forum” eller tilsvarende.
7. Innsendte saker må sendes kretsstyret minst seks uker før kretstinget slik
at sakene kan presenteres i innkallingen.
8. Innkalling med saksliste og relevante sakspapirer skal være tilgjengelig på
kretsens nettsider og Speidersenteret, samt sendes gruppelederne og
gruppens innrapporterte delegater, senest 14 dager før møtet.
9. Delegater til kretstinget fremgår av Norges speiderforbunds grunnregler og
lover. Alle delegater har møte-, tale-, forslags- og stemmerett.
10. Kretsens ansatte samt medlemmer av kretsens tillitsapparat har møte- og
talerett. Valgkomiteen og revisor har møte- og talerett i relevante saker.
Vervene gir ikke stemmerett.
11. En sammenslutning av kretsens medlemmer som ikke er medlem av noen
gruppe, kan velge representanter til kretsting slik det fremgår av Norges
speiderforbunds grunnregler og lover. Kretskontoret må orienteres om slikt
valg minst en uke i forkant av kretstinget.
12. Kretsstyrets forhåndsinviterte gjester, samt medlemmer av Norges
speiderforbund som ikke alt er omtalt med hensyn til møterett, har
møterett. Disse har ikke ordinær talerett, men kan gis talerett av
ordstyrerne utenom/mellom sakene.
13. Alle delegater skal registrere seg på nærmere angitt måte før møtestart.
Delegater som forlater salen for kortere eller lengre tid under møtet skal
følge anvisning for å få dette registrert.
14. Ordstyrer(e) velges av kretstinget for 2 år av gangen. Det velges en ny
hvert år, slik at det alltid er en ordstyrer med erfaring.
15. Referent velges av kretstinget.
16. Innlegg skal normalt holdes fra talerstolen eller tilsvarende.
17. Kretstinget velger tellekorps blant delegatene.
18. Protokollen fra kretstinget skal inneholde navn på de delegater som har
hatt ordet i hver enkelt sak, deres hovedsynspunkt, alle forslag og fattede
vedtak. Det skal protokollføres avgitte stemmer for forslaget, mot forslaget
og antall blanke stemmer. Protokollen skal være undertegnet innen en
måned etter møtet. Kretstinget velger to delegater til å undertegne
protokollen.
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19. Ordstyrerne har rett til å foreslå begrenset taletid. Dersom slikt forslag
fremsettes, skal det straks stemmes over.
20. Ordstyrerne har rett til å sette strek ved inntegnet talerliste. Idet strek er
satt skal det leses opp hvem som står på talerlisten.
21. Ordstyrerne kan fremme forslag om forkortet talerliste. Dersom slikt forslag
fremsettes, skal det straks stemmes over. Forslag om forkortet talerliste
vedtas med kvalifisert (2/3) flertall.
22. I saker kretsstyret legger frem for kretstinget skal kretsstyret gjøre kjent
stemmetall for eventuelle flertalls- og mindretallssyn, og hvem som
representerer flertallet og mindretallet.
23. Alle forslag til vedtak skal leveres skriftlig og undertegnet med
representantens navn til ordstyrerne. Nye forslag kan ikke fremsettes etter
at strek er satt, fremsatte forslag kan heller ikke trekkes tilbake etter at
strek er satt.
24. Alle vedtak gjøres med simpelt flertall, med de unntak NSFs lover og disse
retningslinjer fastsetter. Ved stemmelikhet anses forslaget som falt.
25. Alle valg og avstemninger ledes av ordstyrerne.
26. Alle avstemninger skal foregå skriftlig dersom minst en representant krever
det. Alle valg hvor det er mer enn en kandidat eller hvor minst en
representant krever det, skal foregå skriftlig.
27. I forbindelse med valg skal alle kandidater gis anledning til å presentere
seg selv og sitt kandidatur, uavhengig av om de ellers har talerett.
28. Valg avgjøres ved alminnelig flertall. Ved valg der det er flere kandidater
enn det er verv, gjennomføres valget slik: Alle delegater kan stemme på
inntil det antall kandidater som skal velges. Kandidat(er) som får over 50 %
av stemmene anses som valgt. Blant de øvrige kandidater gjennomføres
det en ny valgrunde der den som fikk færrest stemmer i første runde ikke
deltar. Prosessen gjentas til alle plasser er fylt opp. Ved stemmelikhet
foretas bundet omvalg mellom de kandidater som fikk likt antall stemmer.
29. Det kan fremmes benkeforslag til alle verv.
30. Retningslinjene kan endres av kretstinget med simpelt flertall. Forslag til
endringer skal sendes ut sammen med kretstingets øvrige sakspapirer.
Vedtatte endringer gjelder fra og med første kretsting etter at endringene er
vedtatt.
Vedtatt på kretsting 10. mars 2018
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