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Member of the World Organization of the Scout Movement (WOSM) and the World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). 

 

Velkommen til kretsens årsmøte  
Speiderhuset, Bagn, fredag 9. februar 2018 kl. 1800 

Velkommen til årsmøte i Vestoppland krets! Det blir servering av middag fra kl. 1800. Selve årsmøtet 

starter kl. 1900 og forventes avsluttet ca. kl. 2130. Det blir muligheter for å ta deler av 

grunntreningens trinn 1 lørdag 10. februar samme sted. Egen invitasjon kommer på nyåret. 

 
Den enkelte gruppe kan stille med gruppeleder og én valgt representant for hver påbegynt 10. betalende medlem i henhold til 

siste årsmelding. Det velges også vararepresentanter. Minst 1/3 av gruppens representanter skal være speidere eller rovere 

(under 25 år). Gruppa kan også delta med observatører om de ønsker. 

 

Påmelding med antall delegater og observatører sendes kretsleder innen 3. februar. Hvis noen 

ikke kommer til bespisningen, så gi beskjed om det. Gruppene faktureres i etterkant kr. 100,-/person 

for alle som også blir med og spiser. 

 

Innmeldte saker må være kretsstyret i hende senest 31. januar 2018. 

Innmeldte saker sendes til kretsleder på bjrogjen@online.no. 

 

SAKLISTE 

 
1. Velkomst m flaggutrulling 

2. Konstituering av tinget 

2.1 Opptelling og godkjenning av delegater, godkjenning av innkalling og sakliste 

2.2 Valg av ordstyrer, referent, tellekorps, protokollunderskrivere 

3. Kretsens årsmelding for 2017 

4. Andre rapporter 

4.1 Rapport fra kanogruppe øst: Gjøvik speidergruppe 

4.2 Rapport fra kanogruppe vest: Bagn speidergruppe 

5. Regnskap 2017 

6. Innmeldte saker 

7. Valg 

7.1 Styret 

7.2 Revisor 

7.3 Valgkomite 

7.4 Valg av ansvarlige grupper for kretsens kanohengere 

7.5 Delegater til speider- og roverforum 2018 

7.6 Delegater til Speidertinget 2018 

8. Terminliste 2018 (endelig godkjenning etter tinget i november) 

9. Budsjett 2018 

10. Kunngjøringer 

11. Formell avslutning av årsmøtet 

 

 

VELKOMMEN 

Speiderhilsen Kretsstyret 


