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Regler for antall delegater og observatører på kretsting ØØK 

Hver gruppe kan stille med det antall delegater i hht NSF lover punkt 2-2-1 

For øvrig kan en gruppe ha med så mage observatører de ønsker. Alle har talerett, men kun delegater har 

stemmerett 

 

Utdrag av grunnregler og lover for Norges speiderforbund (NSF) (Sist endret på Speidertinget 2016) 

§ 2-2 Gruppe  

§ 2-2-1 En gruppe er det laveste juridiske og demokratiske organisasjonsleddet i NSF, og har minst en aktiv 

arbeidsenhet og minimum 5 medlemmer under 26 år. Gruppen skal være registrert i Brønnøysundregisteret 

og Frivillighetsregisteret med formål gitt i Norges speiderforbunds lover.  

§ 2-2-3 Opprettelse av nye grupper skal godkjennes av Speiderstyret. Speiderstyret kan legge ned grupper 

som ikke driver i henhold til speiderforbundets lover, regler og formål, eller som ikke tilfredsstiller kravene i § 

2-2-1. Dette gjøres i samråd med krets- og korpsstyret.  

§ 2-2-4 Gruppetinget er gruppens besluttende organ, som består av: a) Alle betalende medlemmer fra og 

med det kalenderåret de fyller 12 år. b) En representant for hver påbegynt ti betalende medlemmer blant 

speidere i tropp som ikke fyller 12 år eller mer i løpet av kalenderåret. 

 

§ 2-3 Krets  

§ 2-3-1 Forbundet er administrativt delt opp i geografiske områder kalt kretser. Kretsgrensene fastsettes av 

Speiderstyret i samråd med de berørte kretsene. 

§ 2-3-2 Kretstinget er kretsens øverste myndighet og består av kretsstyrets medlemmer og valgte 

representanter for grupper som oppfyller  

§ 2-2-1. Gruppenes representanter til kretsting: Gruppeleder og én valgt representant for hver påbegynte ti 

betalende medlemmer i henhold til siste årsmelding. Det velges også vararepresentanter. Vararepresentant 

for gruppeleder velges i og blant gruppestyrets medlemmer. Minst 1/3 av gruppens valgte representanter 

skal være 25 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret kretstinget møtes. Dersom gruppen ikke har 

representanter som er 25 år eller yngre, mister gruppen disse stemmene på kretstinget. Representanter og 

vararepresentanter velges av og blant gruppetingets medlemmer.  

Leder for komiteer oppnevnt av kretsstyret har møte- og talerett på kretstingets møter. En sammenslutning 

av medlemmer som ikke er ledere eller medlem i gruppe, kan etter kretsens bestemmelser velge en 

representant til kretstinget for hver påbegynte femti betalende medlemmer i sammenslutningen.  

Valgkomiteen og revisor har talerett ved behandling av relevante saker. 


