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Sak 2: Årsmelding for 2019

Ved lagt er:

• Årsmelding for 2019 *

• Årsrapport for 2019 fra Engang — Alltid
* Årsmeldingen dekker perioden fra årsmøtet 2019 til årsmøtet 2020

Kretsstyrets innstilling:

Årsmeldingen for 2019 godkjennes med de rette/ser som måtte fremkomme i møtet.
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Sak 3: Regnskap for 2019

Ved lagt er:

• Resultatregnskap for 2019

• Balanseregnskap for 2019

• Regnskapskommentarer

Kretsstyrets innstilling:

Regnskapet for 2019 godkjennes.
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Sak 4: Budsjett 2020

Vedlagt er:

• Budsjettforslag 2020

• Budsjettkommentarer

Kretsstyrets innstilling:

Forslaget til budsjett for 2020 vedtas.
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Sak 5 Kretskontingent 2021

Kretskontingent

Kretskontingenten har vært uendret på kr 75 siden fusjonen i 2003. Justert for inflasjon tilsvarer

dagens kretskontingent ca kr 54 i 2003-verdi. Samtidig har vi over årene sett en reduksjon i

kommunalt driftstilskudd pr medlem, og en økt forventning til profesjonalitet i driften av frivillige

organisasjoner.

Kretsstyret foreslår å øke kretskontingenten til kr 100 for alle medlemmer. Dette i praksis en

tilnærmet inflasjonsjustering av kretskontingenten fra 2003. Det er ikke kretsstyrets intensjon å sette

presedens for jevnlige Økninger av kretskontingenten.

Kretsstyrets innstilling:

Kretskontingenten er kr 100 for alle medlemmer.
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Sak 6 Strategi

Kretsens strategi har til nå basert seg på forbundets visjon 2019, og strategiske
fo kuso m råder:

Vi er i 2019 en organisasjon som kjennetegnes av unge, engasjerte og inkluderende ledere for
stolte og aktive KFUK-KFUM-speidere

Vekst Ledere Opplevelse Synlighet

Kretsen har i dag følgende målsetninger for de enkelte fokusområdene:

Vekst
Oslo krets Ønsker fortsatt medlemsvekst. Dette skal vifå til gjennom å holde på

eksisterende medlemmer, oppstart av nye grupper og mer målrettet oppfØlging av

gruppene.

Ledere
Oslo krets ønsker ledere med engasjement og overskudd til å drive et godt KM-speiderarbeid,
både på gruppe- og kretsplan.

Opplevelser
Oslo krets ønsker å tilby sine medlemmer opplevelser for livet. Våre speidere opplever
mestring og tilhørighet, og blir værende som medlemmer.

Synlighet
Oslo krets ønsker å være synlige blant kretsens grupper og våre nærmiljø. Det skal være lett å
finne sin speidergruppe.

Forbundet vedtok på Landsting 2019 ny strategi for forbundet perioden 2019-2025,
basert på visjonen «Rundt våre leirbål er det plass til alle!» og med 3 fokusområder:

• Vi betyr en forskjell for andre og naturen.
• Vi er åpne og inkluderende.
• Vi rekrutterer og utvikler flere gode ledere.

Kretsstyret finner det hensiktsmessig å videreføre formatet fra kretsens strategi frem
til nå, der årsmøtet vedtar fokusområder med tilhørende målsetninger. Dette vedtaket
må også sees i sammenheng med Kretsting Program, hvor kretsens
arrangementsplan vedtas. Kretsting Program kan også være riktig forum for
diskusjoner og eventuelle vedtak rundt enkelttiltak.

Forbundets strategi 2019-2025 er vedlagt.
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Kretsstyrets innstilling:
Forbundets 3fokusområder vedtas som kretsensfokusområder medfølgende
målsetninger:

Vi betyr en forskjell for andre og naturen
Oslo krets ønsker grupper som er synlige i sine nærmiljø gjennom aktiviteter som

tydelig refiekterer KM-speidings arbeidsmåter og kommer samfunnet til gode.

Kretsarrangementer har en tydelig miljøprofil.

Vi er åpne og inkluderende
Oslo krets ønsker medlemsvekst gjennom grupper som rekrutterer bredt i sine nærmiljø.
Kretsen har flere arrangement som er åpne for alle.

Vi rekrutterer og utvikler flere gode ledere
Oslo krets ønsker å tilby et meningsfylt ledertreningstilbud for vandrere, rovere og voksne.
Oppgaver og verv i kretsen er tydelige i både innhold og varighet.

Sak 7 Redaksjonell endring av kretsens

supplerende bestemmelser
Under «Innledende definisjon» i kretsens supplerende bestemmelser, som vedtatt av landsstyret i

2003, står det:

«Oslo krets omfatter alt godkjent KFUK-KFUM-speiderarbeid i Oslo, Enebakk, Frogn, Nesodden,

Nittedal, Oppegård, Ski og Vestby kommuner.»

Fra 1. januar 2020 er Oppegård og Ski kommuner slått sammen til Nordre Follo kommune.

«...Oppegård, Ski...» bør derfor endres til «Nordre Follo...» for å reflektere dette.

Vedlagt er:

• Supplerende bestemmelser til Organisasjonsbestemmelsenes § 2

Kretsstyrets innstilling:

Innledende definisjon endres til å reflektere nye kommunenavn. Endringen sendes

Landsstyret for godkjenning.
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Sak 8: Valg

Kandidater til de ulike vervene blir lagt ut på nettsiden og/eller fremlegges på årsmøtet.

Forslag på kandidater kan sendes til valg@oslokrets.no

Sak 8 a:

Valg av kretsleder for 2 år

Valgkomiteens innstilling:

Ragnhild Johansen, Enebakk

Sak8b:

Valg av visekretsieder for 2 år

Valgkomiteens innstilling:

Anne Marit Tiller, Oslo 32

Sak8c:

Valg av i kretsstyremedlem for 2 år

Valgkomiteens innstilling:

Cecilie Næss, Oslo KFUM San itet

Sak8d:
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Valg av i varamedlem for i år

Valgkomiteens innstilling:

Elisabeth Leere Øiestad, Grefsen

Sak8e:

Valg av valgkomité til årsmøtet 2020

Kretsstyrets innstilling:

Legges fram på årsmøtet.

Sak 8 f: Valg av revisor for 2020

Orientering om valget:

Det er hensiktsmessig for kretsen å ha samme revisor som forbundet. En viktig del av revisors arbeid

er knyttet til kontroll av medlemstallet i fm søknader om støtte. Det vil være enklere å ha en revisor

som kjenner godt til forbundets rutiner.

Kretsen gjorde derfor følgende vedtak for 2008 — regnskapet: “Forbundets revisor velges som revisor

for 2008”.

Kretsstyret foreslår en videreføring av samme vedtak.

Kretsstyrets innstilling:

Forbundets revisor velges som revisorfor 2020
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Årsmelding for Oslo Krets av Norges KFUK-KFUM speidere 2019

1. Organisasjon

Kretstyret
Kretsstyret har siden kretsens årsmøte 5. februar 2019 bestått av:
Kretsleder Vemund Ovesen Ullern (valgperiode 18-19)
Visekretsieder Knut Erik Berger Nordstrand (valgperiode 18-19)
Styremedlem Anne Marit Tiller Oslo 32 (valgperiode 18-1Ç)
Styremedlem Bjørn Lie Rapp Holmila (valgperiode 19-20)
Styremedlem Anders Antonsen Høybråten (valgperiode 19-20)
Styremedlem Sam Søhol Oslo 32 (valgperiode 19-20)

Varamedlem for perioden har vært Cecile Næss, Oslo Sanitet. Vara har ikke blitt innkalt.

Det skal etter § 9 i forbundets Grunnregler tilstrebes lik representasjons- og ansvarsfordeling
mellom menn og kvinner i kretsstyrer. Kretsstyret har i perioden bestått av 2/3 menn og 1/3

kvinner.

Styret har siden årsmøtet 2019 hatt 6 styremøter og behandlet 33 saker. Det ble holdt et møte
med kretslederne i resten av kretsene i østlandsprosjektet” under Lederkonferansen i oktober
for å avtale videre fellesprosjekter som patruljeførerkurs og lederkurs. Kretsstyret ser på
“østlandsprosjektet” som et nyttig forum, spesielt med tanke på kurstilbud for våre medlemmer,
og vil fortsette med samarbeidet i 2020.

Landstyrets kontaktperson
Anders Reggestad har vært kretsens kontaktperson i landsstyret.

Komiteer
Det har vært en komité i drift i løpet av perioden: Kløverrabbkomiteen. Kløverrabbkomiteen
oppnevnes av kretsstyret.

Kløverrabbkom iteen
øyvind Bakke Holmlia
Anders Helgeneset Holmlia
Anne Marit Tiller Oslo 32

2. Administrasjon

Kretsen har ikke eget kontor. Knut-Gunnar Skille har vært kretssekretær på timebasis fra
februar 2016.

3. økonomi

Etter kretsstyrets mening gir årsregnskapet med noter for 2019 en fullstendig og utfyllende
informasjon om kretsens utvikling og resultater i 2019 og stillingen ved utgangen av 2019.

Det har i 2019 ikke skjedd endringer av overordnet eller strategisk betydning for organisasjonen.
Som det fremstår av balansen pr. 31.12.2019 har kretsen en solid egenkapital og
tilfredsstillende likviditet.



Styret kjenner ikke til noe forhold av viktighet, heller ikke etter regnskapsårets utgang, for å
bedømme kretsens stilling som ikke fremgår av resultatregnskap, balanse med tilhørende noter,
samt årsberetning.

Forvalter vi kapitalen vår på en god måte gir det kretsen mulighet til å satse strategisk også i
årene fremover. Det henvises ellers til regnskapskommentarene.

Vemund Ovesen overtok som kretsens kasserer for regnskapsåret 2019 etter Karen Marie
Engeseth ijuni.

Revisor har vært Revisor Gruppen lMWSik. ()3c ‘S

Eiendeler

Lager
Kretsen leier lagerplass hos Roar Ramstad i Hakadal. Her blir det lagret utstyr til kurs og andre
arrangementer.

Kløverrabben, Ski
Kretsens hytte Kløverrabben ligger ved Rolandsjøen i Nordre Follo kommune. Den leies ut til
kretsensgrupper, andre speidergrupper og andre interesserte.

Etter å ha vært stengt for utleie det meste av 2018, tok utleien ser raskt opp igjen etter vi åpnet
for utleie, bl.a. har noen feiret nyttår på hytta. Totalt har det vært 51 utleiedøgn + 5 døgn til
dugnad og speiderhytteturen. (se vedlegg)

Det har vært 2 dugnader i år i august og oktober, bl.a. har bålplassen blitt reetablert, og det har
blitt felt noen trær som truet med å falle på hytta. Det har vært noe deltakelse av noen som ikke
sitter i komiteen, hovedsakelig fra Holmlia og Oslo 32 — Takk til dere!

Kløverrabben har også en åpen vennegruppe, med 168 venner på Facebook.

Trollheimen leirsted, Hurdal
Kretsen er andelshaver i Trollheimen leirsted, vi har 5/32 andeler.

Tomt, Nannestad
Tomten er på 2,3 mål, med en ubrukelig patruljehytte. 1. Tonsen KFUM var siste bruker av
eiendommen. Styret har fått fullmakt av årsmøtet 2009 til å selge tomten, men så langt har det
ikke dukket opp muligheter til å selge med fortjeneste.

PR-tilhenger
Kretsen har en foliert tilhenger til promoteringsbruk på ulike arrangementer. Tilhengeren
kommer med utstyr til å sette opp og drifte en stand, og lånes ut til gruppene. Tilhengeren kan
reserveres på nett.

4. Strategiplan og program

Kretsstyrets arbeid er forankret i strategiplanen som ble vedtatt på siste års årsmøter. Kretsens
strategiplan bygger på forbundets strategiplan vedtatt på Landsting.



Fokusområde 1: Vekst

Mål:
Oslo krets ønsker fortsatt medlemsvekst. Dette skal vifå til gjennom å holde på eksisterende
medlemmer, oppstart av nye grupper og mer målrettet oppfølging av gruppene.

Pr. 31.12.2019 ervi nå 1.017 medlemmer i kretsen, mot 1.063 året før. Ca. 84% av kretsens
totale medlemskap er under 26 år gamle.

Kretsen har 24 grupper. Av disse er 2 grupper, 81. Oslo Frogner og Oslo Sanitet, uten
medlemmer under 26 år.
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Fokusom råde 2: Ledere

Mål:
Oslo krets ønsker ledere med engasjement og overskudd til å drive et godt KM-speiderarbeid, både på
gruppe og kretsplan.

Vi har også år prioritert å arrangere og delta på patruljeførerkurs og lederkurs via
“østlandsprosjektet”.

Dato Kurs Deltakere fra kretsen rrangements
ansvarlig

19. Lederkurs for nye 17 deltakere, hvorav 8 fra Oslo krets Knut-Gunnar Skille
januar ledere

26.-28. Patruljeførerkurs - 12 deltakere hvorav 10 fra oslo krets Knut-Gunnar Skille
april Tur + 7 stab, alle fra Oslo krets

Ledere med tilhørighet i kretsen har vært, eller er fortsatt, engasjert i flere sentrale
arbeidsoppgaver på forbundsplan:

• Eline Marie Grøholt — Chair, Europe Board WAGGGS
• Elisabeth Leere øiestad — Nestleder for den norske Jamboreekontingenten til 24th WSJ

2019
• Håkon Selnes — Varamedlem av Landsstyret, til april 2019.
• Gøril Huse — Nestleder, Norsk Friluftsliv
• Nicolai Hillestad — Medlem av Rovernemnda.
• Karen Marie Engeseth - Direktevalgt delegat til Speidernes fellesorganisasjons

representantskap. Leder av Nordtangen-komiteen.
• Marta Ewa Radwanska - Kontingentleder Europajamboree 2020
• Ole Inge Bekkelund — Medlem av Nordtangen-komiteen.
• Per Ove Løkstad — Medlem av Nordtangen-komiteen.
• Vemund Ovesen — Medlem av Internasjonalt utvalg.
• Caroline Jensen — Medlem av Ledertreningsutvalget.
• Lillian Frette Litlehamar - Medlem av programutvalget.

Fokusområde 3: Opplevelser

Mål:
Oslo krets ønsker å tilby sine medlemmer opplevelser for livet. Våre speidere opplever mestring og
tilhørighet, og blir værende som medlemmer.

Følgende arrangementer fra terminlisten 2019 har blitt gjennomført:



Dato Arrangement Antall fra Oslo krets Ansvarlig

7. februar Telefonkonkurrase i i patruljer Oslo 32.

i 0.-i i. Kretspeffting og 8 deltakere + 2 rovere Bjørn Lie Rapp og
februar Vinternatt i kollen Anne Marit Tiller

3-5. mai Mikrokretsleir på 170 + grupper fra Romerike Ris
Troll heim en

10-12. mai NM-Kvalik 10 patruljer Sam M. Søhol,
Nicolai Hillestad og
Håkon Seines

14-16. juni NM i speiding 4 patruljer: 2 fra Ris, Eksternt
Ullern og Bryn 1

30-31. Marka 24 15 deltakere fra 4 grupper Bjørn Lie Rapp og
august Kretssekretær

31. august — Friluftslivetsdag på 70 deltakere fra 10 grupper Kretssekretær
1. september Sognsvann

2. november Bymanøver 10 patruljer Bryn i

13. Gruppeledermiddag 20 ledere + Magnus Heltne Unni Bjerke og
november hjemme hos Unni Bjerke fra forbundskontoret Kretssekretær

30. Adventsfest Oppdagere og stifinnere fra Grefsen 1
november Bryn 1, Enebakk, Hakadal,

Oslo 32, Ski og Stovner

Fokusområde 4: Synhighet
Mål:
Oslo krets ønsker å være synlige blant kretsens grupper og våre nærmiljø. Det skal være lett å finne
sin speidergruppe.

Av større PR-arrangement har kretsstyret valgt å prioritere Vinterleir under Barnas
Holmenkolldag og Apningen av Friluftslivets uke på Sognsvann.

Det ble i forbindelse med vinterleiren også arrangert overnatting fra lørdag til søndag. Kretsen
stilte med et lite leirområde med bålplass og pinnebrød, solbærtoddi og kaffe som
hovedaktivitet, spesielt var varm drikke populært i det sure været, infostand var også bemannet.
Vi vil berømme patruljerførerne som deltok og drev PR for flott jobb og god utholden het?

I forbindelse med åpningen av Friluftslivets uke på Sognsvann var det arrangert overnatting fra
lørdag til søndag. De patruljene som ville kunne delta på Haik (Marka 24) fra og til Sognsvann
på lørdag, det var x patruljer som deltok og det var den polske patruljen fra Ullern som vant
årets Marka 24. Kretsen var godt synlig under søndagens arrangement, og hadde godt besøk til
våre aktiviteter, karusell, apebro, pinnebrød og spikkeskole. I tillegg var det mange som tok seg



en kopp kaffe og grillet pølser ved våre bål. Dette var en god anledning til å snakke om tilbudet
vårt. Rundt 5.000 barn og voksne er anslått å ha besøkt Sognsvann denne dagen.

5. Relasjoner

Kretsstyret har hatt kontakt med, og representert kretsen i flere ulike organer. Dette gjelder bl.a.
Ung Org og Akershus barne- og ungdomsråd (ABUR) hvor vi har deltatt på årsmøtene.

Representasjon
• Sam Søhol representerte kretsen på Trollheimens årsmøte 2. april 2019.
• Bjørn Lie Rapp og Anne Marit Tiller representerte kretsen på årsmøtet til Ungorg 13.

mars 2019.

6. Grunnlag for videre drift

Det er ikke kjente sider ved virksomheten som kan påvirke det ytre miljø. Forutsetningen for
fortsatt drift av kretsen er tilstede og er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet.

Avslutning

Kretsstyret ønsker å takke alle for innsats og utallige dugnadstimer i 2019!

Det har, for kretsstyret, vært et år preget av endringer i kretsens adminstrative rutiner. Samtidig
har det væt et år med læring og økt digitalisering.

Vi ser noen utfordringer for kretsen, som har holdt stabil over de siste årene. Flere av gruppene
små, noe som kan gjøre lederrektruttering og førerpatruljearbeid krevende. Det har også
innvirkning på hvor enkelt det er å rekruttere til oppgaver på kretsplan. Samtidig har vi et godt
antall grupper, med relativt god geografisk spredning.

Til tross for en beskjeden nedgang i medlemstall ser vi også positive trekk. Sammensetningen
av medlemsmassen er stabil, med en liten økning i andel rover mot en tilsvarende reduksjon i
andel oppdagere. Vi kan også se en mulig vekst når vi sammeligner de to siste årene uten å
filtrere på innbetalinger.

Kretsstyret ser frem til å jobbe sammen med gruppene for å gi enda flere barn og unge
opplevelser for livet!

Kretsstyret
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KRETSSTYRETS BERETNING FOR 2019

Oslo krets av Norges KFUK-KFUM-speidere omfatter alt godkjent KFUK-KFIJM-speiderarheid
i Oslo. Enebakk, Frogn, Nesodden, Oppegård. Ski og Vesiby kommuner.

Kretsen har ikke eget kontor. Kretsens postadresse er Pb 6810 St. Olavsplass, 1030 Oslo.

Forutsetningen for fortsatt drift er tilstede og er lagt til grunn ved utarbeidelsen av årsregnskapet.
Etter kretsstyrets mening gir årsregnskapet med note en fullstendig og utfyllende informasjon om
virksomhetens utvikling og resultat i 2019 og virksomhetens stilling ved utgangen av
regnskapsåret.

Det har i 2019 ikke skjedd endringer av overordnet eller strategisk betydning for virksomheten.
Styret kjenner ikke til forhold inntruffet etter regnskapsårets utgang som har betydning for
vurderingen av regnskapet.

Kretsen har ikke egne ansatte. Kretsen har tilgang pâ sekretærressurs på timebasis.
Vedkommende har sitt tilsettingsforhold i Norges KFUK-KFUM-speidere.

Kretsstyret består av 33,3 % kvinner og 66,7 % menn.

Oslo krets av Norges KFUK-KFUM-speidere har ingen innsatsfaktorer eller produkter som
påvirker det ytre miljø.

Oslo, 8. januar 2020
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.LFTSREGNSKAP 2019 ÅRSRESULTAT

mr. Kontonavn
SULTATREGNSKAP

Driftsinntekter

Kontosum Regnskap 2018 Budsjett 2019

00 LANDSLEIR

Driftskostnader

REGNSKAPSFØRING

40 ROVERARBEID

80 ENGANG-ALLTID

00 KURS/LEDERTRENING

50 EKSPANSJON

.30 DIV ARR. KOSTNADER

REGIONSLEIR

(540.00)

(26,250.00)

(7,802.73)

(10,000.00)

(34, 292 .0 1)

(54,821.00)

(77,364.76(

(12,44 3.63(

(1,250.00)

(796.80)

(90.00)

(639,783.48)

46,090.00

(540.00)

(26,812.50)

(9,007.00)

(5,000.00)

(167,397.10)

(23,326.95)

(94, 282 .95)

(50,357.33)

(19,889.6 1)

(9,707.00)

(59 1,732.60)

(28,949. 10)

(1,23 7.00)

(1,300.80)

(1,464,209.37)

13,632.84

(13.50)

13,6 19.34

5,000.00

28,000.00

12,000.00

15,000.00

10,000.00

70,000.00

20,000.00

60,000.00

5,000.00

18,000.00

10,000.00

50,000.00

20,000.00

15,000.00

1,500.00

1,000.00

7 17,000.00

SULTAT FØR SKATTER 299,8411.29 (193,084.33) (46,500.00)

Sum skatter og årsdisp

SRESULTAT

JO FOND KLØVERRABBEN

32 FOND ARRANGEMENT

60 Annen EGENKAPITAL

Sum Disp. av årsresultatet

299,840.29 (193,084.33) (46,500.00)

15 1,374.44

(9,268.00)

50, 977 .89

______________

193,084. 33

10 KRETSKONTINGENT 74,887.50 73,800.00 70,000.00

20 STØTTE OSLO KOMMUNE 420,114.00 431,054.00 360,000.00

70 STØTTE AKERSHUS 64,649.66 52,079.88 48,000.00

30 KURSINNTEKTER 24,625.00 40,750.00 30.000.00

30 ARRANGEMENTER 62,848.00 67,320.00 37,500.00

JO KLØVERRAB8EN 79,875,00 5,375.00 60,000.00

.10 ANDRE INNTEKTER 196,619 99 541,036.82 50,000.00

Sum Dr(ftsinntekter 923,619.15 1,257,505.70 655,500.00

30 LØNN (45,952.00) (70,308.77) 50,000.00

0 KRETSSTING (13,432.49) (5,846.45) 10,500.00

50 LANDSTING (19,673.00) - 27,500.00

JO KRETSSTYRET - MØTEKOSTNADER (1,318.00) (4,531.21) 3,000.00

40 KRETSFORUM - (8,517.00) -

50 UTGIFTSGODTGJØRELSE (8,500.00) (10,500.00) 10,500.00

10 OVERFØRT TIL GRUPPER - OSLO (294,309.00) (294,658.00) 260,000.00

70 OVERFØRT TIL AKERSHUS GRUPPER (6,842.00) (33,088.00) 10,000.00

10 HUSLEIE - (3,100.00) -

20 KONTORREKVISITA OG PORTO (3,554.00) (4,120.00) 5,000.00

40 PORTO

45 INFORMASJONSARBEID

30 REVISJON

50 LANDSLEIR

10 STRØM

20 FORSIKRING

30 VARIG UTSTYR OG INVESTERING

50 DRIFT OG VEDLIKEHOLD

40 GAVER/HILSNER

50 KONTINGENTER

90 DIV ANDRE KOST DRIFT

(20,552.06)

Sum Dr(ftskostnader

IFTSRESIJLTAT 283,835.67

F(nansposter

40 RENTEINNTEKTER 16,616.62

40 RENTEUTGIFTER OG GEBYRER (612.00)

Sum Finansposter 16,004.62

(206,703.67) (61,500.00)

15,000.00

15,000.00

(100,606.00)

(199,2 34.29(

(299,840.29(
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IFTSREGNSKAP 2019

nr. Kontonain Kontosum 2019 Regns, 1E.

NDELER

Anleggsmidier

JO KLØVERRABBEN 141,000.00

O INVENTAR -KLØVERRABBEN 1.00

70 TOMT NANNESTAD 1.00

Sum Anleggsrnidler 141,002.00

_________

Omløpsmder

20 KASSE 3,000.00

20 BANK DRIFTSKONTO 142,785.75 5652.3J

5 DRIFTSKONTO SPAREBANKEN SØr 45.01

31 HØYRENTE, SPAREBANKEN SØR 1,814,492.23

35 BNBANK, PLASSERING 1,208,968.18 1,2325 - I

Sum Omløpsmidler 3,169,291.17

.‘ EIENDELER 3,310,293.17 2,971.6: dR

LNKAPITAL OG GJELU

Egenkapitai

JO EGENKAPITAL 2,517,708.86 2,5:7,7.,2

10 FOND KLØVERRABBEN 337,949.00 237,3z,.0

20 FOND EKSPANSJON 46,058.27 46,01,1.2

30 FOND ARRANGEMENT 174,724.74 174,724.7’,

39 ÅRSRESULTAT (OPPTJ. EGENKAP.) 148,246.30 (50,977.8r,,

Sum Egenkapital 3,224,687.17 2,924,8G.Lj..

Kortsiktig gjeld

JO LEVERANDØRGJELD 85,606.00 26,764.9

Sum KorEsiktig Gjeld 85,606.00 26,7G4.9

M EGENKAPITAL OG GJELD 3,310,293.17 2,9J1,62;,
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Oslo krets av Norges KFUK-KFUM-speidere

Noter til regnskapet 2019

NOTE i — Regnskapsprinsipper

Årsregnskapet er satt i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Kostnader etter sammenstillingsprinsippet, det vil si at kostnadsføring skjer i samme periode som

tilhørende inntekter inntektsfØres. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert som
anleggsmidler. Andre eiendeler er klassifisert som omløpsmidler. Fordringer som skal tilbakebetales
innen ett år etter balansedagen er klassifisert som omløpsmidler.

NOTE 2 — Lønn, ansatte, ytelser til ledende personer

Lønn utbetales av Norges KFUK-KFUM-speidere.

Honorar til revisor er kostnadsført med kr 26 250,00

NOTE 3 — Anleggsmidler

Varig driftsmidler balanseføres til anskaffelseskost.

NOTE 4 — Egenkapital

Kretsen hadde et årsresultat på kr 299 840,29. Av disse overføres kr 100 606,00 til Kløverrabbens

driftsfond, mens øvrig resultat overføres annen egenkapital.





Oslo krets

Regnskapskommentarer — 2019

Inntekter

3010 Kretskontingent

Det er betalt kretskontinget for 949 medlemmer i 2019. Da forbundet fortsatt sliter med flyten, er det i

tillegg etterbetalt kretskontingent for 50 medlemmer.

3500 Kursinntekter

Posten inneholder lederkurs i januar og patruljeførerkurs i april.

3600 Arrangementer

Her er det inntekter fra mikrokretsleir. Denne konoten må sees i sammenheng med konto 6600 Diverse

arrangementskostnader. Det var ikke deltakerbetaling ved vinternes arrangement ved Holmenkollen,

eller høstens arrangement på Sognsvann.

3700 Kløverrabben

Kløverraben har hatt leieinntekter på kr 79 875,00

3900 Andre inntekter

Kretsen mottok en testamentarisk gave på kr 100 000. Kretsen fikk kr 89 372 i mva-refusjon. Posten

inneholders ellers mindre beløp, der iblant grasrotandelen.

Utgifter

5000 Lønn

Kretsen har kretssekretær på timebasis. Posten inneholder kostnader for 12 måneder.

6100 Kretsstyret

Kostnader i denne posten er i hovedsak møtemat.

6150 Utgiftsgodtgiørelse

Kretsens tillitsvalgte får et fast beløp pr år til dekning av småutgifter som telefon, porto, bruk av egen

skriver, lokale reiser osv.

6440 Roverarbeid

Posten skal dekke reise og deltakeravgift for roverombudets leder på roverkongressen. Resten av posten

disponeres av roverombudet.

6500 Kurs/Ledertrening





Kostnader til lederkurs januar og patruljeførerkurs i april er ført her. Det er bevilget støtte til deltakere

på Eventyr Utland, Norsk Roland, Pefftival, Eventyr Svalbard, Turledelse Barmark og roverkongress.

6600 Arrangementskostnader

Kostnader for følgende arrangementer er belastet her:

• Vinterleir i Holmenkollen
• Krestskvalifisering til NM i speiding
• Mikrokretsleir på Trollheimen
• Frilufts livets dag på Sognsvann
• Bymanøver
• Juleverksted
• Gruppeledermiddag

Kløverrabben:

Kløverrabben endte med et overskudd på 46 879,31. Sammen med en andel av mva-refusjonen
overføres kr 100 606,00 til Kløverrabbens driftsfond.





Ktonr. Kontonavn Foreslått Budisett 2020 Foreløpig Regnskap 2019 Budsjett 2019 Regnskap 2018
RESULTATREGNSKAP

Driftsinntekter

3010 KRETSKONTINGENT 70,000.00 74,887.50
3320 STØTTE OSLO KOMMUNE 360,000.00 420,114.00
3370 STØUEAKER5HI.S Vi Kcø 48,000.00 64,649.66
3400 LANDSLEIR - -

3500 KURSINNTEKTER 15,000.00 24,625.00
3600 ARRANGEMENTER 40,000.00 62,848.00
3700 KLØVERRABBEN 70,000.00 79,875.00
3900 ANDRE INNTEKTER 50,000.00 196,619.99

_________________________

Sum Driftsinntekter 653,000.00 923,619.15

6050 LANDSTING

6100 KRETSSTYRET- MØTEKOSTNADER

6140 KRETSFORUM

6150 UTGIFTSGODTGJØRELSE
6210 OVERFØRT TIL GRUPPER - OSLO

6270 OVERFØRT TIL AKERSHUS GRUPPER

6310 HUSLEIE

6320 KONTORREKVISITA OG PORTO 5,000.00

6340 PORTO - -

5,000.00 (540.00) 5,000.00 (540.00)
28,000.00 (26,250.00) 28,000.00 (26,812.50)
15,000.00 (7,802.73) 15,000.00 (9,007.00)
10,000.00 (10,000.00) 10,000.00 (5,000.00)
70,000.00 (34,292.01) 70,000.00 (167,397.10)
20,000.00 (54,821.00) 20,000.00 (23,326.95)
60,000.00 (77,364.76) 60,000.00 (94,282.95)

- -

- (50,357.33)
18,000.00

10,000.00

50,000.00

20,000.00

15,000.00

1,500.00

1,000.00

687,000.00

(12,443.63)

(1,250.00)

(796.80)

(90.00)

(639,783.48)

10,000.00 (9,707.00)

50,000.00 (591,732.60)

20,000.00 (28,949.10)

15,000.OÇ (1,237.00)

1,500.00 (1,300.80)

1,000,00 -

717,000.00 (1,464,209.37)

RESULTAT FØR SKATTER (19.000.00) 299.840.29 (46.500.00) (193.084.33)

Sum skatter og årsdisp

(19,000.00) 299,840.29 (46,500.00) (193,084.33)

Driftskostnader

5000 LØNN

6010 KRETSSTING

70,000.00 73,800.00

360,000.00 431,054.00

48,000.00 52,079.88

- 46,090.00

30,000.00 40,750.00

37,500.00 67,320.00

60,000.00 5,375.00

50,000.00 541,036.82

655500.00 1.257.505.70

50,000.00
10,500.00

3,000.00

10,000.00

15,000.00

260,000.00

10,000.00

(45,952.00) 50,000.00 (70,308.77)

(13,432.49) 10,500.00 (5,846.45)

(19,673.00) 27,500.00
(1,318.00) 3,000.00 (4,531.21)

-
- (8,517.00)

(8,500.00)

(294,309.00)

(6,842.00)

10,500.00 (10,500.00)

260,000.00 (294,658.00)

10,000.00 (33,088.00)

- (3,100.00)

(3,554.00) 5,000.00 (4,120.00)

6345 INFORMASJONSARBEID

6380 REVISJON

6440 ROVERARBEID

6480 ENGANG-ALLTID

6500 KURS/LEDERTRENING
6550 EKSPANSJON

6600 DIV ARR. KOSTNADER

6650 LANDSLEIR

6710 STRØM

6720 FORSIKRING

6730 VARIG UTSTYR OG INVESTERING
6750 DRIFT OG VEDLIKEHOLD

6940 GAVER/HILSNER

6950 KONTINGENTER

6990 DIV ANDRE KOST DRIFT

(20,552.06) 18,000.00 (19,889.61)

Sum Driftskostnader

DRIFTSRESULTAT (34,000.00) 283,835.67 (61,500.00) (206,703.67)

Fin ansposter

8040 RENTEINNTEKTER 15,000.00 16,616.62 15,000.00 13,632.84
8140 RENTEUTGIFTER OG GEBYRER - (612.00) - (13.50)

Sum Finansposter 15,000.00 16,004.62 15,000.00 13,619.34

ÅRSRESULTAT





Budsjettkommentarer, forslag til budsjett 2020, Oslo krets
Oslo krets skal støtte og tilrettelegge for KM-speider-arbeid i Oslo.

Inntekter:
3010 Kretskontingent
Det er ikke budsjettert med endring i kretskontingenten. Det er budsjettert med stabilt
medlemstall.

3320 Driftsstøtte Oslo kommune
Hvor mye driftsstøtte vi får fra Oslo kommune avhenger av antall støtteberettigde
medlemmer og sum støtte vi får pr medlem. Grunnlagsåret for antall støtteberettigede er
2018. Når Oslo kommune fordeler driftsstøtten deles rammen på antall støtteberettigede
medlemmer. Det er derfor vanskelig å forutsi eksakt beløp her. De siste årene har
kronebeløpet pr medlem sunket, det er derfor budsjettert forsiktig her.

3370 Driftsstøtte Viken
Det er usikkert hvordan fylkesreformen vil påvirke driftsstøtten, og det er derfor budsjettert
forsiktig.

3500 Kursinntekter
Kretsen er ansvarlig for ett lederkurs i 2020. Denne posten må sees i sammenheng med post
6500.

3900 Andre inntekter
Dette er mvarefusjon, grasrotandel og div andre mindre poster.

Utgifter:
5000 Lønn
Kretssekretær lønnes på grunnlag av timelister. Budsjettbeløpet inkluderer lønn, avsetning
feriepenger, arbeidsgiveravgift, pensjons— og forsikringskostnader. Beløpet er anslått på
grunnlag av kostnad for 20 % stilling.

6010 Kretsting
Kretsting står som egen post for å synliggjøre at dette er viktige arrangementer for kretsen.
Vi ønsker at mange kommer og vurderer det derfor viktig at det er rom for å servere mat til å
bli mett av. Hvis vertskapsgruppen må betale lokalleie skal kretsen selvfølgelig dekke denne
(se konto 6310).

6050 Landsting og 6140 Kretsforum
I 2020 er det kretsforum. Kretsen kan sende kretsieder og visekretsleder og en deltaker til
roverkontaktsamlingen. Det holdes ikke landsting i 2020.

6210 og 6270 Overføring til gruppene
Det er budsjettert med at 70 % av driftsststøtten fra Oslo kommune overføres til gruppene.

6500 Kurs/ledertrening
Kostnadene til lederkurs føres her, se konto 3500. Det settes fortsatt av penger til støtte til
kursdeltakelse.

6550 Ekspansjon
Gruppen kan søke kretsen om støtte til ekspansjonstiltak.

i



Kretsstyret ønsker å bruke ressurser på arrangementer hvor vi møter mange, som
Sognsvann. Av praktiske grunner er disse kostnadene budsjettert på konto 6600 Div arr.
kostnader.

Pr 01.01 .2020 står det kr 46 058,27 på kretsens ekspansjonsfond. Hele fondet kan brukes.
Kretsstyret har ikke vurdert det som nødvendig å fremme forslag om overføring av midler til
dette fondet.

6600 Div arr. kostnader
Denne posten skal dekke deltakeravgift på NM i speiding, gruppeledersamling med middag,
inspirasjonssamlinger, vinterleir i Kollen, Sognsvann-arrangement og evt underskudd ved
andre kretsarrangementer. Deltakerbetaling blir ført i post 3600.

Kløverrabben
Kontiene 6710, 6720, 6730 og 6750 er i hovedsak brukt av Kløverrabben. Det er betydelig
overlapp mellom bruken av konto 6730 og 6750.

Regionsleir
Kretsstyret regner med det er behov og ønske for å organisere fellestransport til
regionsleiren, men har ikke inkludert en egen budsjettpost for dette da intensjonen er at
transporten skal være deltakerfinansiert til kostpris.

6940 Gaver og hilsner
Det foreslås en gave til Nordtangen på kr 5 000.

6950 Kontingenter
Kretsen betaler medlemskontingent til UngOrg, har et medlemsskap i OBOS og betaler årlig
avgift til frivillighetsregistrert for å være registrert der.
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Valgkomiteens forslag til kandidater til kretsstyre årsmøtet 2020

Valgkomiteens forslag til kandidater til kretsstyret:

• Kretsieder: Ragnhild Johansen, Enebakk (2 års periode)

• Visekretsleder: Anne Marit Tiller, Oslo 32 (2 års periode)

• Styremedlem: Cecilie Næss, Oslo KFUM Sanitet (2 års periode)

• Varamedlem: Elisabeth Leere Øiestad, Grefsen (1 års periode)

Tre styremedlemmer er ikke på valg og fortsetter ett år til:

• Styremedlem: Bjørn Lie Rapp

• Styremedlem: Anders Antonsen

• Styremedlem: Sam M. Sørhol

Valgkomiteen

Haldis Østby, Karin Lindboe, Inger Helen Jensen
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ENGANG-ALLTID

ÅRSRAPPORT 2019

Engang-Alltid har i året 2019 hatt 7 møter med besøk av dyktige foredragsholdere og
underholdere. Temaene har vært:
- etterjulsmøte med besøk av Karin Holt, som vi kjenner gjennom møtene på Kvinnenes
internasjonale bønnedag
- februarmøte med besøk av Inger Sjønnesen som fortalte fra tur til Spiti Valley i Indiske
Himalaya. Utrolig spennende. Samme kveld avholdt vi vårt årsmøte.
- på aprilmøte hadde vi besøk av Janne Karoliussen, som underholdt oss med sang og musikk
-på mairnøte hadde vi besøk av Tone Birkemoe, som fortalte oss om insektene - de skjulte
superheltene. Fantastisk.
- på augustmøte hadde vi besøk av Lise og Knut Jorde, som fortalte fra tur til Kenya og besøk på
Lord og Lady Baden-Powells gravsted.
- på oktobermøte hadde vi to foredragsholdere: Bente Gundeisby med tema: Utfordringer og
gleder ved å være lektor i ungdomsskolen i Oslo, og Ingunn Blauenfeldt Christiansen som fortalte
om Female Future prosjektet - fra bistand til business. Begge delene veldig interessante.
-på novembermøte hadde vi besøk av Berit Skaare, som har ledet Jiula-prosjektet i over 20 år, og
som tenkte bakover og fremover sammen med oss. Og så var pianistinnen Sara Smiseth der, og
holdt konsertkåseri over Ciara Schumann. Vi storkoste oss.

Den 1/3 var vi med på markeringen av Kvinnenes internasjonale bønnedag, og den 4/3 arrangerte
vi den felles lederfesten for OGere og E-A’ere. 17. mai feiret vi også i år med matine i
Nationaltheateret, og etterfølgende middag. I desember var vi på Filharmoniens julekonsert i
Oslo Konserthus. I begynnelsen av juni var vi på dagstur i Årnestraktene, og avsluttet turen med
middag på Nes Villmarksenter. En helt spesiell opplevelse. I slutten av juni reiste flere av oss på
Engang-Alltid stevne i Sandnes, med bl.a. besøk på Flor og Fjære. Gruppen har i dette året hatt:
31 fullt betalende medlemmer, og 5 støttemedlemmer, tils. 36.

Vi er stadig engasjert i Ilula-prosjektet, og i år har vi hatt et eget lotteri for å skaffe penger til
gavene vi sendte til jul. Mange av medlemmene er faddere for barn i Ilula, og betaler skolepenger
og for enkelte også oppholdspenger. Vi gir alle en julegave i penger for å dekke deler av
fadderpengene for gruppens eget fadderbarn. I tillegg støtter vi Frelsesarmeens arbeid på Haiti,
og vi gir hvert år en gave til Nordtangen.

Vi takker Oslo krets av KJM-speiderne for samarbeid og støtte, og for at dere regner med oss. VI
regner med DERE.

Oslo, 10. januar 2020

Kan Saxrnd Gundelsby
(sign)





STRATEGI 2020—2025

VISJON

______

Alle er velkomne som medlemmer hos oss, uavhengig av tro, etnisk eller kulturell
tilhørighet, legning, identitet eller funksjonsevne. I 2025 har vi nådd nye målgrupper og
flere føler at de har sin plass i, og tilhørighet tI organisasjonen. KFUK-KFUM-speiderne
betyr en positiv forskjell i samfunnet rundt oss, ved å utvikle unge mennesker som tar

lederansvar og deltar aktivt i samfunnet lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

-

FOKUSOMRÅDER

/ v ‘r veruttere r
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STRATEGI 2020—2025
FOKUSOMRÅDER
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Gjennom bevisste valg bidrar speidere til positive endringer som betyr en
forskjell for andre. Samfunnsengasjement er en viktig del av speidingens
formål. Speiderloven sier vi skal arbeide for fred, ta vare på naturen, ta
ansvar og vise vei. Speiderne deltar i aktiviteter som handler om å ta an
svar for seg selv, andre og naturen, bidra i lokalsamfunnet, eller gjøre noe
for barn og unge i andre deler av verden. J0 flere speidere, desto større
positiv påvirkning kan vi ha på våre omgivelser.

Vi er samfunnsengasjerte og arbeider for å endre samfunnet i en positiv
retning lokalt, nasjonalt og globalt. Samfunnsengasjementet er en naturlig
del av det å være speider både som enkeltpersoner og som fellesskap.
Arbeid for miljø, klima og vern av naturområder, integrering av flyktninger,
innsamling til bistandsprosjekter, utveksling, stå opp mot mobbing og
utenforskap, eller lytte til noen som trenger en å snakke med er eksem
pler på hvordan vi kan utgjøre en forskjell. Å stille opp for en som trenger
det eller oppgaven som speiderleder kan bety en stor forskjell for barn og
unge.

t2o2

• Har speidere og ledere opplevelsen av at speiding er relevant,
og at de kan bety en positiv forskjell for andre.

• Har speidere og ledere tilbud om kontakt med speidere fra andre land.
• Bidrar vi til positiv endring i samfunnet, gjerne gjennom

samarbeid med andre organisasjoner.
• Har alle speideraktiviteter og -arrangementer har en

tydelig klima- og miljøprofil.
• øker antall grupper som deltar i Globalaksjonen.
• Har påvirkningsarbeid en tydelig plass i program og aktiviteter.
• Deltar vi aktivt i arbeidet for et bedre klima og miljø lokalt og globait.
• Er det klart både i og utenfor organisasjonen hva KFUK-KFUM-speiderne

er og hvordan vi påvirker samfunnet.



STRATEGI 2020—2025
FOKUSOMRÅI3ER
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Speiding forandrer liv. Alle unge mennesker skal få muligheten til å bli
speidere. Mangfold er en styrke og vi ønsker at speiderne skal gjenspeile
samfunnet rundt oss. Vi vil rekruttere bredt, og nå nye målgrupper. Derfor
vil vi fjerne hindre for deltagelse, samtidig som vi sikrer at speiderne får
utfordringer tilpasset sitt nivå.

Mange vet ikke hva speideren er, eller hva vi gjør. Vi må forklare hva
speiding er på en enkel og god måte. Vi skal være tydelige på hva det vil
si at vi har åpent medlemskap og kristent lederskap. Det skal vi gjøre ved
å vise aksept for ulikheter og tilrettelegge for det i våre aktiviteter. Vi skal
oppleves som et åpent og inkluderende felleskap både i og utenfor
organisasjonen.

I dag er viii 000 medlemmer, I 2025 er vi 13 000 stolte og motiverte
speidere som opplever utfordringer, tillit og ansvar i et trygt miljø. Vekst
skapes ved å rekruttere nye medlemmer, og ved å beholde de medlem
mene vi allerede har. Speidere som får utfordringer og opplevelser, skaper
glede og engasjement, og grunnlag for videre vekst og utvikling av
organisasjonen.

• Er det lett å komme inn som ny speider og/eller leder.
• Oppfattes speiding som åpent for alle.
• Får gruppene støtte og hjelp til å arbeide med mangtold.
• Kommuniserer vi tydelig at vi har et åpent medlemskap og kristent

lederskap, og hvorfor dette er viktig.
• Har vi en jevn kjønnsfordeling blant medlemmene.
• Har vi variasjon i medlemsmassen.
• Har gjennomsnifflig medlemstid økt i perioden
• Har antall medlemmer under 26 år økt i perioden.
• Har deltagelse på kurs og arrangementer økt i perioden.
• Er vii vekst og har 13 000 speidere.



STRATEGI 2020—2025
FOKUSOMRÅDER
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Vi vil ha mange og gode ledere med ulik kompetanse, alder og bakgrunn.
Da må vi legge bedre til rette for ulike typer lederoppgaver, uavhengig
av bakgrunn og kompetanse. Forventninger til kunnskap, deltakelse og
varighet skal være tydelig. Vi skal ha gode løsninger for hvordan vi
rekrutterer nye ledere og sørger for gode overganger fra speider til leder.
Nye generasjoner slipper til og vi sikrer god kunnskapsoverføring. Vi har
et attraktivt tilbud til rovere og unge ledere. Ungt lederskap - voksent
nærvær er bærebjelken i ledertreningen vår. Ledertrening skjer gjennom
speidere og ledere som får ansvar og oppgaver i takt med alder, utvikling
og forutsetninger, gjennom arbeidet lokalt eller nasjonalt, på turer, leirer
og arrangementer.

Vi skal ha gode, utviklende og inkluderende ledermiljøer, og et godt leder
treningstilbud som bidrar til langvarig engasjement i organisasjonen. Vi
skal være tydelige på verdien av ledertreningen vår.

L202S
• Opplever ledere personlig utvikling og får nye utfordringer.
• Opplever flere at KFUK-KFUM-speiderne er et sted der man

kan vokse og trives som leder.
• Er det en naturlig del av det å være speider å ta på seg

stadig større lederoppgaver.
• Får ledere som slutter eller tar pause i sine verv tilbud

om nye oppgaver.
• Får nye ledere støtte, opplæring og oppfølging når de tar på seg en

oppgave eller et verv.
• Er det er tydelig for frivillige som tar på seg verv hva oppgaven

innebærer og med hvilken varighet.
• Har alle rovere og ledere et meningsfylt ledertreningstilbud, lokalt,

regionalt og nasjonalt.
• Har alle grupper nok engasjerte ledere.
• Deltar flere på patruljeførerkurs i kretsene.
• Tilbyr vi attraktive lederfelleskap, der vi deler og lærer av hverandre.
• Rekrutterer vi flere ledere enn de som slutter.



STRATEGI 2020—2025

VIRKEMIDLER

Norges KFUK-KFUM-speideres formål er å fremme og drive et
speiderarbeid for å hjelpe barn og unge til å utvikle en kristen tro
og oppdra dem til ansvarsbevissthet, selvstendighet, samfunns
messig engasjement, mellomfolkelig forståelse og naturens verdi.

(Fra Grunnreglene §2)

VERDIER

Med vårt kristne menneskesyn
legger vi til rette for at speiderne
skal få utforske og utvikle sin tro.
Vi er et sted der barn og unge
kan komme med tro og tvil, stille
spørsmål, undre seg og lære
mer om hva det vil si å være
kristen. Speiderne skal få utvikle
seg som hele mennesker, med
ånd, sjel og kropp.

Naturen brukes til lek, læring
og samarbeid. Vi er mye ute,
og i friluftslivet mestrer vi nye
utfordringer. Gjennom uten
dørsaktiviteter blir vi kjent med,
tar vare på og setter pris på
naturen. I friluffslivet opplever vi
glede, avkobling og fellesskap.

Speidere opplever fellesskap gjennom vennskap
i små patruljer, i gruppen og på leir sammen
med andre. Speiding finnes over hele verden og
vi er med i fire av verdens største barne- og ung
domsorganisasjoner: YWCA, YMCA, WAGGGS og
WOSM. Speiderloven, speiderløftet og speider
drakten viser at vi er speidere og gir oss en felles
identitet.
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Speidere opplever mestring ved a utford res til a
gjøre nye ting. Vi hjelper den enkelte speider til
å være aktivt involvert i egen utvikling. Speiderne
får gradvis større ansvar og oppgaver, noe som
utvikler den enkelte i trygge rammer.

Vi engasjerer oss i samfunnet vi lever i, og deltar
aktivt for å påvirke lokalt og globalt. Speiderne
vil være gode forbilder og gjøre verden til et litt
bedre sted. Vi jobber for å øke kunnskap om
rettferdighet og synliggjøre det ansvaret vi har
for andre enn oss selv.
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Delegatliste kretsting 2020

Hver gruppe er representert med gruppeleder og i tilleggsrepresentant pr. påbegynte 10 medlemmer.
Gruppetinget velger tilleggsrepresentanter blant gruppens medlemmer

Alle kretsens medlemmer kan møte som observatorer.

Gruppen må ha sendt inn årsmelding for 2018 for å ha stemmerett på årsmøtet.

Gruppe Medlemstall
pr. 31.12.19 Antall delegater

Bekkelaget 58 Gruppeleder + 6 delegater
Bryn i 69 Gruppeleder + 7 delegater

4. Bryn 27 Gruppeleder + 3 delegater
Enebakk 13 Gruppeleder + 2 delegater
Furuset 69 Gruppeleder + 7 delegater
Grefsen i 34 Gruppeleder + 4 delegater
Hakadal 65 Gruppeleder + 7 delegater
Holmlia 10 Gruppeleder + i delegat
Høybråten 46 Gruppeleder + 5 delegater
Mortensrud 38 Gruppeleder + 4 delegater
Nordberg 88 Gruppeleder + 9 delegater
Nordstrand 34 Gruppeleder + 4 delegater
Oslo Sanitet 6 Gruppeleder + i delegat
Oslo 32 32 Gruppeleder + 4 delegater
48. Oslo 19 Gruppeleder + 2 delegater
81. Oslo Frogner 1 Gruppeleder + i delegat
Ris 98 Gruppeleder + 10 delegater
Røa 23 Gruppeleder + 3 delegater
Ski 7 Gruppeleder + i delegat
Sofiemyr 26 Gruppeleder + 3 delegater
Stovner 40 Gruppeleder + 4 delegater
Torshov-Lilleborg 22 Gruppeleder + 3 delegater
Ullern 157 Gruppeleder + 16 delegater
Ytre Enebakk 30 Gruppeleder + 3 delegater
àjour pr 31.12.19 Oppdatert versjon blir lagt ut på kretsens nettsider.

I tillegg til gruppedelegatene møter følgende med fulle rettigheter:

• Kretsleder, visekretsleder og faste medlemmer av kretsstyret

Disse skal ikke regnes med blant gruppenes delegater.

Ledere i faste komiteer har møte-, tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett, med mindre de er valgt
av sine respektive grupper.




