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Bergen 18. november 2021 
Innkalling	til	kretsting	torsdag	2.	desember	2021	
 
Det kalles inn til kretsting torsdag 2. desember 2021 kl. 17.30 til kl. 21.00 på Storetveit Skole. 
 
Denne innkallingen sendes til kretsens gruppeledere og den legges ut på kretsens hjemmesider/ 
facebook.  
 
Sted: Storetveit Skole  
 
Vi oppfordrer gruppelederne til også å formidle invitasjonen, slik at alle aktuelle medlemmer får 
tilgang til den.  
 
Vår nye generalsekretær kommer for å lære oss å kjenne og slik at vi kan lære henne å kjenne. 

 
Program:		
17:30      Registrering og matservering 
18:00      Åpning 
18.10      Konstituering 
18.20      Orienteringer 
18.45 Innlegg fra Generalsekretæren 
19:05 Påvirkningstorg 
19:45      Vedtakssaker 
20.30      Avslutning 
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Saksliste	kretsting:	
1. Åpning 
2. Konstituering 
3. Orienteringer 
4. Temaer på påvirkningstorg 

1. Kretsens terminliste for 2022 
2. Strategisk plan fra 2022 
3. Sommerleir 2022 
4. Vekst 
5. Valg 2022 
6. Eventuelt 

5. Vedtakssaker 
1. Kretsens terminliste for 2022 
2. Budsjett 2022 

6. Avslutning 
 

 
Sakspapirer	
Sak 4: Påvirkningstorg 
Kretsstyret ser for seg at vi setter opp stasjoner hvor de forskjellige temaene kan diskuteres. Slik 
kan delegatene på kretsting selv bestemme seg for i hvilke saker de har størst engasjement og 
bidra der. Delegatene kan fritt gå fra stasjon til stasjon og delta i diskusjonen. På alle 
stasjonenene vil det være representanter fra kretsstyret. 
 
Etter påvirkningstorget tar kretsstyret med seg innspillene videre i arbeidet frem mot årsmøtet 
for de sakene som ikke naturlig hører under vedtakene på dette kretstinget. 
 
Tema 4.1 Kretsens terminliste for 2022  
Kretsstyret har laget en terminliste med forslag til aktiviteter for 2022. Denne er kanskje ikke 
utfyllende. Vi ønsker tilbakemeldinger på hva kretsen skal tilby. Har noen forslag til andre 
arrangementer eller mener at noen av våre arrangementer ikke er nødvendig? Kanskje gruppene 
ønsker mer av noe og mindre av noe, samt når på året ting skal arrangeres så vil vi gjerne ha 
innspill på dette her.  
 
Tema 4.2 Strategisk plan fra 2022 
På årsmøtet i 2022 skal kretsting vedta ny strategisk plan for kretsen. Kretsstyret har startet 
arbeidet og ønsker at gruppene skal få være med å påvirke hva som er viktige saker for kretsen å 
satse på fremover. 
 
Tema 4.3 Sommerleir 2022 
Sommeren 2022 skal KM-speiderne arrangere sin landsleir GNIST i Sandnes kommune utenfor 
Stavanger. Se mer om leiren på www.gnist2022.kmspeider.no. I Danmark arrangeres Spejdernes 
lejr. Se mer på leirens hjemmesider www.spejderneslejr.dk. ELFUL 11 skal også arrangere en 
åpen leir på Kvamsøy der ELFUL 11 deltakerne fungerer som leirstab.  
 
Spørsmålet til kretsting er om det er grupper som er interessert i å være med på disse leirene, og 
om vi eventuelt skal sette sammen en troppsstab med ledere fra forskjellige grupper som drar 
som tropp på noen av disse leirene. Ønsket er at flest mulig speidere skal få en leiropplevelse 
hver sommer. Skal vi lage åpne tropper så må vi også ha ledere som leder seg til disse 
troppsstabene for å arrangere turene.  
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Tema 4.4 Vekst 
Kretsen har fra 1. juni hatt en prosjektleder for vekst i 40% stilling. Her kan dere komme og møte 
Astrid og diskutere vekst, få innspill eller melde interesse for å få hjelp. 
 
Tema 4.5 Valg 2022 
På årsmøtet i 2022 skal vi velge nytt kretsstyre. Lurer du på om du skal stille til valg, hva det vil si 
å sitte i kretsstyret eller har innspill på kandidater til kretsstyret er dere hjertelig velkommen til å 
komme på denne standen og treffe noen fra kretsens valgkomité. De tar i mot innspill og kan 
fortelle deg hva det vil si å sitte i kretsstyret. 
Det skal også velges delegater til Speidertinget og til Speider- og Roverforum som skal være i 
forkant av Speidertinget. 
 
Tema 4.6 Eventuelt 
Har dere noe dere vil ta opp med kretsstyret og vil at kretsstyret skal ta med seg i sitt videre 
arbeid, så er dette plassen. En fra kretsstyret vil være tilstede og lytte til dere. 

 
Sak 5: Vedtakssaker 
Sak 5.1 Kretsens terminliste for 2022 
Kretsstyret legger frem forslag til terminliste. Se eget dokument på kretsens nettsider. 
 
Kretsstyrets enstemmige forslag til vedtak: 
Terminliste for 2022 godkjennes. 
 
Sak 5.2 Budsjett 2022 
Kretsstyret legger frem forslag til budsjett for 2022. Se eget dokument på kretsens nettsider. 
 
Kretsstyrets enstemmige forslag til vedtak: 
Budsjett for 2022 vedtas. 
 
 
 
VELKOMMEN 
Kretsstyret 
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