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Ny vekstansvarlig
Geir Ågne Walderhaug er
ansatt som ny vekstkoordinator
i kretsen. Han kommer fra 1.
Fjøsanger og har lang
speidererfaring. Han kan
kontaktes på e-post:
geir@hordalandsspeiderne.no
eller på telefon: 957 50 453
Dersom gruppene ønsker
hjelp til vekst er det bare å ta
kontakt.

Registrer nye
medlemmer før
1. desember!
Det er viktig å registrere nye
medlemmer før 1. desember.
Dette fordi det er viktig å få et
riktigst mulig medlemstall når
vi søker støtte offentlig. Dette
gjelder for gruppe, krets og
forbund!
Videre er alle registrerte
medlemmer dekket av
speiderforbundets
ulykkesforsikring, noe som er
viktig dersom det skjer et uhell
på eller på vei til et
speidermøte eller speidertur.

Kurs for ledere uten
speidererfaring
Kretsstyret gjenopptar suksessen fra 1dligere år, og vil i år
arrangere et nybegynnerkurs for ledere. Hvis du er en som
har ta= på deg lederansvar, men egentlig ikke vet så mye
om speideren, så er de=e absolu= noe for deg!
På kurset vil du lære hva som skal 1l for å både planlegge
og arrangere et speidermøte, hva som forventes av deg
som speiderleder, hva du kan forvente av speiderne og
ellers alt hva du må=e lure på om speidertradisjoner,
utstyr, ord og u=rykk i speideren, foreldrelag og mye, mye
mer.
Kurset blir i år avholdt på Speidersenteret i Marken,
nærmere bestemt Tverrgaten 2, lørdag den 12. desember
fra 10:00 – 16:00.
Påmelding skjer på min.speiding.no eller 1l
geir@hordalandsspeiderne.no, innen fredag 4. desember
kl. 1600.
Vi håper at så mange som mulig har anledning 1l å komme
på de=e kurset, her er det mye nyNg å lære for alle og
enhver!

Nye ledere MÅ også
registreres, da disse også er
dekket av en ansvarsforsikring
dersom et uhell for etterspill!
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Valg 2016
Det nærmer seg valg igjen. Som vanlig står hele kretsstyret på
valg. I tillegg skal det velges tilleggsdelegater til Speidertinget,
og representanter til speider- og roverforum. Grupper og
medlemmer oppfordres til å komme med kandidater til alle
verv.
Valgbare til alle verv er de som oppfyller krav til å være
tillitsvalgt eller leder i kretsen, og har sagt seg villig til å motta
valg.

Kjøp julegavene

Kretsstyret

Hos Robert!

Ragnar har satt som kretsleder i 6 år nå. Dette betyr at det
helt sikkert skal velges ny kretsleder. I tillegg har Kjell satt i 6
år. Kretsstyrets oppgave er å se fremover og lede an på veien
fremover. De siste 6 årene har vekst vært tema på samtlige
styremøter. Kretsstyret påvirker hva de ansatte skal fokusere
på i sitt daglige virke og har det helhetlige ansvaret for
kretsens ve og vel.

Hos Robert er speidernes egen
butikk i Bergen. Her får du store
og små ting som er nyttig for
speidere!
• Speiderskjorter
• Turutstyr

Det skal velges for 2 år:

• Ideer til speidermøtene

Kretsleder, visekretsleder, 5 styremedlemmer.

• Inspirasjon til tur

Speidertinget
Hvert andre år arrangeres Speiderting i NSF. Dette er
speiderforbundets høyeste organ. Her vedtas endringer i lover
og retningslinjer, og ikke minst settes kursen for veien videre
de neste årene. Dette er en spennende arena å delta på for alle
med engasjement for speidersaken. Kretsen har 6 delegater til
Speidertinget (blir vi passerer 1800 aktive og betalende
medlemmer ved nyttår får vi ytterligere en delegat). Et av
delegatene er kretsleder, de øvrige 5 (6???) tilleggsdelegatene
skal velges på årsmøtet 2. mars 2016. Det skal også velges
vararepresentanter til alle tilleggsdelegatene.

Speiderforum
Speiderforum arrangeres over en helg, ca 1 måned før
Speidertinget. Her gis speidere mulighet til å ytre sin mening i
saker som skal opp på Speidertinget. Videre skal det gi
speidere en organisasjonsopplæring og trening i
medbestemmelse. Vi har ved flere Speiderting sett at
diskusjoner på Speiderforum påvirkrer resultatet av de valg
som gjøres på Speiderting.
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Det skal velges to representanter og to personlige vararepresentanter til Speiderforum. Fortrinnsvis
skal dette være en gutt og en jente med sine personlige vararepresentanter. Disse skal velges på
årsmøtet av tilstedeværende speiderrepresentanter. Valgbare er medlemmer som fyller 13-16 år ved
utgangen av det kalenderåret Speiderforum arrangeres (altså i 2016).

Roverforum
Roverforum arrangeres over en helg, ca 1 måned før Speidertinget og samlokalisert med Speiderforum.
Her er det roverne som gis mulighet til organisasjonsopplæring og trening, samtidig som de gis en
mulighet til å diskutere og uttale seg om saker som skal opp på Speidertinget en måned senere.
Roverforum skal også velge 4 representanter til Roversambandet blant sine delegater.
Roversambandets oppgave er å ivareta og formidle rovernes interesser inenfor rovering i NSF.
På kretsens årsmøte skal det velges to representanter til Roverforum. Fortrinnsvis en gutt og en jente
som har sine personlige vara av samme kjønn. En av representantene og vararepresentantene skal
være i alderen 16-20 år ved utgangen av det kalenderåret Roverforum avholdes (altså i 2016). En av
representantene og vara skal være i alderen 16-25 år ved utgangen av 2016.

Fremgangsmåte for valgene
Dersom du har lyst å stille til valg på et av vervene over, eller du kjenner noen som burde inneha et av
vervene over tar du kontakt med kretsens valgkomité på: valgkomiteen@hordalandsspeiderne.no.
Valgkomiteen sjekker så den enkeltes valgbarhet og forespør den enkelte som er foreslått om de kan
tenke seg å stille til valg. Når valgkomiteen avslutter sitt arbeid, lager de en innstilling som sendes
kretsstyret for senere å publiseres på kretsens nettsider og i innkallingen til årsmøtet 2. mars 2016.
Det er ønskelig med forslag til kandidater så snart som mulig og innen 14. desember 2015. Kommer
dere på kandidater senere, så send dem inn!

For 2 år siden var det svært få forslag og valgkomiteen fikk ikke levert fra seg et fullgodt forslag til
årsmøtet, noe som førte til mange benkeforslag og flere timer med valgrunder fordi det plutselig var
mange kandidater. Dette igjen medfører at det blir vanskelig å lage en innstilling som både er lovlig og
oversiktlig. Valgkomiteen oppfordrer derfor alle til å komme med forslagene sine nå!
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