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Invitasjon til kretsting for Østre Østfold Krets 2022 

Vi har igjen gleden av å invitere deg til vårt årlige kretsting søndag 6. februar klokken 11:00 til 

ca.15. Denne gangen blir det FYSISK møte og vi skal være på Kultursalen i Rakkestad Rådhus 

(Rådhusveien 8, 1890 Rakkestad). 

For å få et trygt og effektivt møte ønsker vi at gruppene sine delegater sitter samlet (et bord per 

gruppe). Dette forenkler og interne diskusjoner og vil gi de yngre speiderne en bedre forståelse 

for de saker som omhandles. Selvfølgelig i kombinasjon med alle andre korona/smitteverntiltak 

som vi pr. nå er godt vant vid. 
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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 via min.speiding.no senest (men gjerne før) 

søndag 30.januar.  

Program 

11:00   Velkommen / Opprop / Praktisk 

11:15   Kretstinget starter 

12:30 – 13:00  Lunsjpause 

13:00   Kretstinget fortsetter 

Ca. 15:00  Avslutning 

Presentasjon av «leiropplevelser og gruppetradisjoner» 

Årets gruppeoppgave har to tema: leiropplevelser og gruppetradisjoner. Har dere vært på en 

leir som var ekstra hyggelig/spennende/annerledes/inspirerende? Hva har din gruppe for 

tradisjoner gjennom speideråret, opptak av ledere, særpreg, stammespråk eller lignende? 

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 5.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 mail til 

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

Frist for innsendelse av saker er lørdag 29.januar. Saker sendes til kretsstyre@ook.no. 

Saksliste 

• Åpning/konstituering 

• Årsmelding for årsmøteperioden 

• Regnskap og revisjonsberetning 

• Innsendte saker 

• Arbeidsplan 2022 Terminliste og rulleringsliste 

• Budsjett og fastsettelse av kretskontingent 

• Valg 

Valg 

Jon Gunnar Olsen fra Rakkestad speidergruppe (jg-ol@online.no) 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: 

• Styremedlem kretsstyret (2 personer) 

• 2x Varamedlem kretsstyret (våre aspiranter) 

• Speiderombud 

• Et nytt medlem til neste års valgkomite 

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

mangler fortsatt kandidater til Speiderombud og som Vara i styret! 

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 Jon Gunnar hvis du kan tenke 

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

valgkomiteen skal ta kontakt med! 

Speiderhilsen 

Kretsstyret 
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