
INNKALLING 
TIL 

 

KRETSTING  

Tirsdag 12. mars 2013 
 

for Aust-Agder Krets av NSF 
 

 

Tid: Registrering fra kl.18.00  Start kl. 18.30   

 

Sted: Åmli (Rådhuset, Gata 5)  

 

 

Bindende påmelding innen tirsdag 5. mars 
 

Til:     post@austagderkrets.no, el sms 95951050 (Ingrid) 

 

 

Ved påmelding, vennligst opplys: 

 

Gruppe – Navn – GL/Leder/Speider/Rover – U/26 år – Stemmerett – U/stemmerett(observatør) 

 

 

 

 

 

I tillegg til selve tinget blir det enkel bevertning, 

     samt salg av brus. 

 

Om du er opptatt av og interessert i hvordan 

fremtiden for speiderne i Aust-Agder 

skal se ut, så er dette rette forum for deg. 

 

 

 

 

 

 

Teknisk arrangør: Åmli speidergruppe 

 

mailto:post@austagderkrets.no


 

KRETSTING 2013 
 

Dato:  tirsdag 12. mars 

Tid: kl. 18.30 – registrering fra kl. 18.00   

Sted:              Rådhuset,  Gata 5,  4865 Åmli 

 
 

ALLE LEDERE, ROVERE OG SPEIDERE ØNSKES VELKOMMEN  
 

Kretstinget er kretsens øverste myndighet og består av kretsstyrets medlemmer og valgte 

representanter for gruppene. 
 

§2-3-2 - utdrag:  

Kretstinget er kretsens øverste myndighet og består av kretsstyrets medlemmer og valgte 

representanter for gruppene.  

Gruppenes representanter til Kretsting:  

Gruppeleder og én valgt representant for hver påbegynt ti betalende medlemmer i henhold til 

siste årsmelding. Det velges også vararepresentanter. Dersom gruppen har valgt gruppeassistent 

er denne vararepresentant for gruppeleder.  

Minst 1/3 av gruppenes representanter skal være speidere eller rovere. Med rovere menes i denne 

sammenheng medlemmer som er 25 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret kretstinget 

møtes. Dersom gruppene ikke har slike representanter som er 25 år eller yngre, mister gruppen 

disse stemmene. 

Representanter og vararepresentanter velges av og blant gruppetingets medlemmer. 

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

Valgkomiteen og revisor har talerett ved behandling av relevante saker. 

----- 
- 

 

Gruppene kan i tillegg stille med så mange observatører som de måtte ønske, disse må også 

meldes på. 

 
 

Kretstinget skal behandle følgende: 
1. Konstituering / Åpning  
2. Valg av ordstyrer(e), stemmekorps, referent, to personer til å undertegne protokollen 
3. Godkjenning av innkalling  
4. Godkjenning av saksliste 
5. Godkjenning av forretningsorden 
6. Rapporter og meldinger 
7. Innkomne saker 
8. Regnskap og budsjett 
9. Arbeidsplan  
10. Valg  
11. Neste kretsting 
 

 

Forslag til saker som ønskes behandlet på kretstinget sendes skriftlig til 

kretsleder innen: fredag 8. februar 2013 til:  post@austagderkrets.no   
 

 

 

Speiderhilsen Kretsstyret  

mailto:post@austagderkrets.no

