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Årsmøteprotokoll for 

Tele-Busk krets 
Lørdag 31.01.2014kl 1600 fjellhallen Grotbekkveien 9 Notodden 

Tilstede: Notodden 6 representanter, Sandsvær 8 representanter, Rjukan 
en representant og Attrå 3 representanter. 

Saksliste 

 
1. Godkjenning av innkalling og saksliste 
2. Valg av møteleder og to til å signere protokollen 
3. Ord for dagen 
4. Årsrapport 2014 
5. regnskap 2014 
6. Budsjett 2015  
7. Kretsleir august 2015  
8. Enkel bevertning 
9. Innsendte saker 
10. Valg 2015  
11. Avslutning 

 

1. Åpning med godkjenning av innkalling og saksliste. 

 Kretsleder Finn Øystein Heisholt åpnet møtet og ønsket alle velkommen. 

 Innkallingen og sakslisten blei enstemmig godkjent. 

2. Valg av møteleder, sekretær og to til å signere protokollen. 

 Møteleder: Finn Øystein heisholt 

 Møtesekretær: Arvid Helgesen 

 Til å underskrive protokollen: Ulf Petter Muggerud og Hanne Lybekk 

 Disse blei enstemmig valgt. 

3. Ord for dagen. 

 Knut Erling Hagen holdt ord for dagen 

 

4. Årsrapport 2014. 

 Årsrapporten blei vedtatt. 
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5. Regnskap 2012. 

 Blei enstemmig godkjent. 

 Det kom en kommentar om at pengene fra kongsberg gruppe skulle inn i 
 regnskapet, og ikke stå på egen konto, på siden av regnskapet. dette er 
 egentlig en inntekt. 

6. Budsjett 2015 

 Budsjettet blei flyttet til etter at sak 9 var behandlet. Budsjettbehandlinga er 
 ført inn i protokollen som sak 6, slik at den følger dagsorden rekkefølgen. 

 Budsjettet følger vedlagt protokollen 

7. Informasjon om Kretsleir 2015 

 Foreløpig organisasjon 
 Arvid Helgesen  kretsleirsjef 
 Knut Erling Hagen  teknisk sjef 
 Niri Tveita   programsjef båtførerbevis 
 Aud Elin Lybekk  Logistikk 
     Haik/utflukt 
     Helse og hygiene   
     Økonomi ansvarlig 
 
 Rovere 
 Håkon Helgesen båtførerbevis 
 Hanne Heisholt 
 Hanne Lybekk. 
 
 
 Hjelpeledere foreløpig ingen (her kan foreldre brukes) 

8. Bevertning. 

9. Innsendte saker. 

9a 3 representanter fra Notodden gruppe søker om bidrag for å reise 
 på jamboree til japan 

 Det kom to benkeforslag på støtte 

 1 Forslag på å støtte med kr 1000,00 per speider 

 2 Forslag om å støtte med kr 3500,00 per speider 
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 Vedtak med overveldende flertall  

 Det støttes med kr 3500,00 per speider som reiser til verdens jamboreen. 
 Beløpet tilbakebetales dersom reisen ikke finner sted. 

 9b Forslag om felles roveropptagelse 

 Spørsmål om når roveraspirant tiden er. 

 Spørsmål om hvem som har ansvaret for rover opptagelse. 

  

 Årsmøtet svarte: 

 Det er opp til den enkelte gruppe å avgjøre disse spørsmålene. 

 Det skal fra kretsledelsen undersøkes om det kan la seg gjøre å få en 
 opptagelses  seremoni på pinseleiren i Attrå. 

9c Det ble lagt inn ønsker om flere peffturer hvor peffene kan komme 
 sammen for å utveksle erfaringer og sosialisere seg med hverandre 

 Det er nevnt hytteturer tur til sommarland, kinoturer mv. Det var også et ønske 
 om kretsen kunne bevilge penger til dette. 

 Svaret fra årsmøtet: 

 Kom med konkrete forslag, og ikke ønsker. Det mulig å søke 
 kretsledelsen om bevilgning til peff sammenkomster. 

9d Det kom en henstilling til at gruppene bør invitere til turer og felles 
 samlinger for andre i kretsen. Per det siste året, hevdes det at det er 
 bare Notodden og Sandsvær som gjør dette. 

 Svaret fra årsmøtet: 

 Dette tas til etterretning, og gruppene utfordres på dette. 

9e Det kom også et ønske at lederne i de forskjellige gruppene må ha 
 bedre kontakt, med hverandre.  det Peffene ser er at man kan 
 risikere å bli bedt på flere forskjellige arrangementer til grupper i 
 kretsen på samme weekend. Fette må unngås, for at så mange som 
 mulig kan være med på hverandres tuer og weekend opplegg. 

 Svar fra årsmøtet. Det henstilles til gruppene å kontakte hverandre, og 
 eventuelt bruke sosiale medier til å kommunisere arrangementer i god tid. 
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10. Valg 2015 

 Følgende  

 

 Nestleder:   Aud Elin Lybekk  2 år 

 Kasserer.  Berit Falao   2 år 

 Styremedlem: Gunhild Heisholt  1 år 

 Roverkontakt: Styret får i oppdrag og finne denne 

 Revisor:  Berit Melbye  1 år 

 Vara til styret: Anna Bahr og Regine Skogmo Grøtte. 

 Vara til styret innkalles til hvert styre og alle arbeidsdokumenter 
 sendes disse. 

 

Styret i Tele-Busk krets av Norges speiderforbund består nå av følgende:
  

 Leder:  Finn Øystein Heisholt 

 Nestleder:  Aud Elin Lybekk 

 Sekretær:  Arvid Helgesen 

 Kasserer:   Berit Falao 

 Styremedlem: Gunhild Heisholt 

 Roverkontakt: Ingen 

 Revisor.  Berit Melbye 

 Vara til styret: Anna Bahr og Regine Skogmo Grøtte 
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Protokollen er lest og godkjent. 

 

 

 

Ulf Petter Muggerud     Hanne Lybekk 

 

 

.......................................   ................................................... 


