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Invitasjon til kretsting for Østre Østfold Krets 2023 

Kretsstyret ønsker å invitere deg til vårt årlige kretsting søndag 05. februar kl. 11.00 til ca. 

15.30. Askim Speidergruppe, som er årets arrangør, ønsker å invitere oss til Grøtvedt 

menighetssenter (Museumsveien 21, 1807 Askim). 

Et ønske fra oss er at de yngre sitter samlet med gruppen sin. Dette forenkler interne 

diskusjoner, og vil gi de yngre speiderne en bedre forståelse for de saker som presenteres. 

Roverne kan gjerne sitte samlet med resten av roverne i kretsen. 

Minner samtidig om at det kan være lurt å kle på seg litt ekstra. Vi skal være innendørs, men 

innetemperaturen kan være skrudd litt ned og litt kjølig i lokalene og det blir mye stillesitting. 

Askim kommer til å servere et rykende varm sodd med flatbrød og en tradisjonsrik 

marsipankake til dessert. 
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Deltakelse og stemmerett 

(fra NSF lover, § 2-3-2) Gruppenes representanter til kretsting: Gruppeleder og én valgt 

representant for hver påbegynte ti betalende medlemmer ved siste årsskifte. Det velges også 

vararepresentanter.  

Representanter og vararepresentanter skal velges av og blant gruppetingets medlemmer. 

Gruppestyrets medlemmer er vararepresentanter for gruppeleder. 

Minst 1/3 av gruppens valgte representanter skal være under 26 år ved utgangen av det 

kalenderåret kretstinget møtes. Dersom gruppen ikke har representanter under 26 år, mister 

gruppen disse stemmene på kretstinget. 

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

Valgkomiteen, regnskapsfører og revisor har talerett ved behandling av relevante saker. 
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Påmelding 

Påmelding av delegater og observatører gruppevis skjer via min.speiding.no senest (men gjerne 

før) søndag 29.januar.  

Program 

10.30   Registrering åpner 

11:00   Velkommen / Opprop / Praktisk 

11:15   Kretstinget starter 

12:30 – 13:00  Lunsjpause 

13:00   Kretstinget fortsetter 

Ca. 15:30  Avslutning 

Presentasjon av «Her har vi speidermøter» 

I årets gruppepresentasjoner ønsker vi å bli kjent med hvor og gjerne hvordan dere 

gjennomfører speidermøtene deres. Dere kan gjerne inkludere en speiderhytte dere har, men 

som muligens ikke blir brukt ofte nok.  

Vis og fortell med bilder, presentasjoner, skuespill eller kanskje en kul video! 

Format: Powerpoint, bilder, fortelling eller video. 

Varighet: maks 5 minutter. 

Ansvarlig: gruppeleder. 

Send presentasjon/media til kretsstyre@ook.no senest 3.februar. 

  

https://min.speiding.no/activities/view/2089
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Sakspapirer og nye saker 

Alle sakspapirer og annen viktig informasjon blir lagt ut på www.ook.no fortløpende. Send e-post til 

kretsstyre@ook.no hvis det er noen feil, mangler eller evt. dokumenter du savner.  

Frist for innsendelse av saker er lørdag 28.januar. Saker sendes til kretsstyre@ook.no. 

Saksliste 

• Åpning/konstituering 

• Årsmelding for årsmøteperioden 

• Regnskap og revisjonsberetning 

• Innsendte saker 

• Arbeidsplan 2023 Terminliste og rulleringsliste 

• Budsjett 

• Valg 

Valg 

Geir Strand Larsen fra Borg Speidergruppe (geir020@hotmail.com) og Flemming Hansen fra Trøgstad 

Speidergruppe (fls-han@online.no) er vår valgkomite. De arbeider hardt med å finne gode kandidater til 

å fylle følgende verv: 

• Småspeiderombud 

• Speiderombud 

• Lederombud 

• Styremedlemmer kretsstyret (2 personer) 

• Varamedlemmer kretsstyret (2 personer) 

Noen av representantene stiller til gjenvalg, og de har funnet noen frivillige kandidater til andre verv. Vi 

mangler fortsatt kandidater til Småspeiderombud, styremedlem til kretsstyret (1 person) og som vara i 

styret (2 personer). 

Styret og valgkomiteen ønsker spesielt fortsatt å utfordre yngre medlemmer (rover/unge ledere) til å 

prøve på styrearbeid i trygge omgivelser. Ta kontakt med Flemming eller Geir hvis du kan tenke deg å 

kandidere som aspirant/vara.  Eller du kanskje kjenner noen som du mener passer og som valgkomiteen 

kan ta kontakt med! 

Speiderhilsen 

Kretsstyret 

http://www.ook.no/
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