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Sak 2: Årsmelding for 2018

Ved lagt er:

• Årsmelding for 2018 *

• Årsstatistikk pr. 31.12.2018

• Årsrapport for 2018 fra Engang — Alltid
* Årsmeldingen dekker perioden fra årsmøtet 2018 til årsmøtet 2019

Kretsstyrets innstilling:

Årsmeldingen for 2018 godkjennes med de rette/ser som måtte fremkomme i møtet.
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Sak 3: Regnskap for 2018

Ved lagt er:

• Resultatregnskap for 2018

• Balanseregnskap for 2018

• Regnskapskommentarer

Kretsstyrets innstilling:

Regnskapet for 2018 godkjennes.



OSLO

;:T: KFUK-KFUM

Sak 4: Budsjett 2019

Vedlagt er:

• Budsjettforslag 2019

Kretsstyrets innstilling:

Forslaget til budsjett for 2019 vedtas med et årsresultat på -41,500.
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Sak 5 Kretskontingent

Kretskontingent

Kretsstyret foreslår ingen endringer i kretskontingenten, dvs, at kontingenten settes til kr
75 for alle medlemmer.

Kretskontingenten har vært uendret siden fusjonen.

Kretsstyrets innstilling:

Kretskontingenten er kr 75 for alle medlemmer.
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Sak 6 Strategi

Kretsens strategi for 2019 baserer seg på forbundets visjon 2019, og strategiske
fokusområder:

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.

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

Kretsstyret foreslår å jobbe videre med de eksisterende målsetningene for hvert av
de fire fokusområdene. Tatt i betraktning at ny strategi for forbundet skal behandles
på Landsting 2019, ønsker samtidig kretsstyret å bruke tid i høstsemesteret til å,
sammen med gruppene, jobbe med hvordan forbundets nye strategi kan og bør
implementeres i kretsen.

I tillegg til arbeidet rundt ny strategi, og kretsens arrangementsplan for øvrig, ønsker
kretsstyret å prioritere følgende frem til neste årsmøte:

• øke antall patruljeførerkurs arranger av kretsen og/eller østlandsprosjektet.
• Oppfordre og utfordre flere rovere og unge ledere til deltakelse på ulike

lederkurs.
• Videreutvikle konseptet med kretshaik og kretsnatt i forbindelse med

Friluftslivets dag.
• Regionsleir 2020
• Styrke rutiner knyttet til drift av kretsen.
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Kretsstyrets innstilling:
Vekst, Ledere, Opplevelser og Synlighet vedtas som kretsensfokusområder med
følgende målsetninger:

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 nærm 1110. Det skal være lett å
finne sin speidergruppe.

Sak 7: 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

Sak7a:

Valg av 3 styremedlemmer for 2 år

Valgkomiteens innstilling:

Legges fram på årsmøtet.
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Sak7b:

Valg av i vara til kretsstyret for i år

Valgkomiteens innstilling:

Legges fram på årsmøtet.

Sak7c:

Valg av valgkomité til årsmøtet 2019

Kretsstyrets innstilling:

Legges fram på årsmøtet.

Sak 7 d: Valg av revisor for 2019

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 2019
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Sak 7 e: Valg av delegater til Landsting 2019

Orientering om valget:

Oslo krets kan i følge Organisasjonsbestemmelsenes § 8.2 velge 4 delegater til landsting i tillegg til

kretsieder. Minst 1/3 av de valgte representantene skal være 26 år eller yngre ved utgangen av det

kalenderåret landstinget møtes.

Kretsstyrets innstilling:

Legges fram på årsmØtet.





Årsmelding for Oslo Krets av Norges KFUK-KFUM speidere 2018

1. Organisasjon

Kretstyret
Kretsstyret har siden kretsens årsmøte 8. februar 2018 bestått av:
Kretsleder Vemund Ovesen Ullern (valgperiode 18-19)
Visekretsieder Knut Erik Berger Nordstrand (valgperiode 18-19)
Styremedlem Anne Marit Tiller Oslo 32 (valgperiode 18-19)
Styremedlem Bjørn Lie Rapp Holmlia (valgperiode 17-18)
Styremedlem Anders Antonsen Høybråten (valgperiode 17-18)
Styremedlem Ragnhild Johansen Enebakk (valgperiode 18)

Varamedlem for perioden har vært Anette Thorkildsen, Høybråten. Vara har ikke blitt innkalt,
men har blitt invitert til alle styremøter og tatt del i styrets arbeid.

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 %
kvinner.

Styret har siden årsmøtet 2018 hatt 6 styremøter og behandlet 31 saker. Det ble holdt et møte
med kretslederne i resten av kretsene i “østlandsprosjektet” under Kretsforum 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 2019.

Landstyrets kontaktperson
Anders Reggestad har vært kretsens kontaktperson i landsstyret.

Komiteer
Det har vært to komitéer i drift i løpet av perioden: Valgkomiteen, og Kløverrabbkomiteen.
Valgkomiteen ble valgt på årsmøtet i 2018. Kløverrabbkomiteen oppnevnes av kretsstyret.

Valcjkomiteen

Haldis østby Hakadal
Marie Barlien Bryn 1
Inger Helene Jensen Stovner

Kløverrabbkomiteen
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 2018 en fullstendig og utfyllende
informasjon om kretsens utvikling og resultater i 2018 og stillingen ved utgangen av 2018.

Det har i 2018 ikke skjedd endringer av overordnet eller strategisk betydning for organisasjonen.
Som det fremstår av balansen pr. 31.12.2018 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.

Kretsens kasserer for regnskapsåret 2018 har vært Karen Marie Engeseth.

Revisor har vært Revisor Gruppen FMØ DA.

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 Ski kommune. Pga kommunens krav om
å erstatte dagens Biovac anlegg med et nytt avløpsanlegg har hytta vært stengt for bruk til 1.
november. Etter det har den vært utleid 5 helger og alle leietakerne var speidergrupper.

Det nye avløpsanlegget er et minirenseanlegg ECO-Bio anlegg type Uponor Clean 1.
Dette anlegget er godkjent i henhold til NS-EN 12566-3 og er dimensjonert for 5 pe. I forkant av
anlegget er det montert en slamavskiller på 1 m3 og prøvetakningskum i etterkant av anlegget.
Restutslippet føres deretter til eksisterende slamavskiller og infiltrasjonsgrøft. Det er bygd et
utvendig «rom» for anlegget som en forlengelse av verandaen. Dette frigjorde plass i kjelleren.
Vi mottok ferdigattest fra Ski kommune i november.

Samtidig som vi hadde rørlegger for avløpsanlegget, fikk vi gjort annet nødvendig
rørleggerarbeid; byttet sluk på vaskerommet og varmtvannstank, montert ny utslagsvask,
brannslange, utvendigkran og vask utenfor toalettene.



Når hytta var stengt så har hyttekomiteen også prioritert å få gjort andre nødvendige
reparasjoner, vi har byttet alle innvendige dører (11 stk.), fått nye madrasser og trekk på sofaen
på lederrommet og siden sluket på vaskerommet ble skiftet måtte vi legge nytt gulv og tok også
vegger og vasker.

Når arbeidet var ferdig fikk vi hytta rundvasket av et firma.

Det har vært 4 dugnader for å gjøre det som det ikke trengs profesjonelle til, som å hogge trær
så traktoren kommer fram, lakke dører, fjerne gammel Biovac mm. Det har vært noe deltakelse
av noen som ikke sitter i komiteen, hovedsakelig fra Holmlia og Oslo 32 — Takk til dere!

Troliheimen 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 ble
brukt under Barnas Holmenkolldag og Friluftslivets dag på Sognsvann, den har også blitt lånt ut
til flere grupper. 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. 31.12.2018 er vi nå 992 medlemmer i kretsen, mot 1,189 året før. Av disse er 837
medlemmer under 26 år, sammenlignet med 824 medlemmer under 26 år året før.

Kretsen har 25 grupper. Av disse er 2 grupper, 81. Oslo Frogner og Oslo Sanitet, uten
medlemmer under 26 år.

Medlemstall for Oslo Krets er vedlagt kretsens årsmelding.
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Fokusområde 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

23.-25. november Patruljeførerkurs 39 deltakere + 5 stab Knut-Gunnar Skille
2018 møte

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

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

2019
• Håkon Selnes — Varamedlem, Landsstyret.
• Gøril Huse — Nestleder, Norsk Friluftsliv
• Vemund Ovesen - Direktevalgt delegat til Speidernes fellesorganisasjons

representantskap. Medlem av Hederstegnskomiteen frem til høsten 2018.
• Karen Marie Engeseth - Direktevalgt delegat til Speidernes fellesorganisasjons

representantskap. Leder av Nordtangen-komiteen.
• Ole Inge Bekkelund — Medlem av Nordtangen-komiteen.
• Per Ove Løkstad — Medlem av Nordtangen-komiteen.

tillegg var flere ledere fra kretsen i stabsfunksjoner på Futura 2018.

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 2018 har blitt gjennomført:

Dato Arrangement Antall fra Oslo krets Ansvarlig



16.februar Telefonkonkurrase 12 patruljer Oslo 32.

25.-26. Vinternatt kollen 12 overnattet 2 kom på dagtid Kretsstyret
mars

4.-6. mai NM-Kvalik sammen med 10 patruljer +3 stab + 3 rovere Håkon Seines
Oslospeiderne NSF.

25.-27 mai Mikrokretsleir 150 + grupper fra Romerike Ris

i -3. juni Kanotur for Grønnskjerf 13+4 stab (Høybråten, Holmlia, Ullern
Mortensrud og Ullern

15-17. juni NM i speiding i Vestfold 4 patruljer. Ris og Ris, Holmlia, Eksternt
Ullern

I .-2. Friluftslivets dag på 2 patruljer på haik (Nordstrand, Kretsstyret
september Sognsvann Holmlia og Ullern) totalt 25

lørdag ÷ 5 søndag

14. oktober Bymanøver 6 patruljer Bryn 1

13. Nov Gruppeledermiddag 16 stk Kretsstyret
hjemme hos Unni Bjerke

1. Adventsfest Stovner og
desember Høybråten

Fokusom råde 4: Syn lig het
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 Åpningen 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 bålpiass og pinnebrød og kaffe som hovedaktivitet,
promohenger og infostand var også bemannet under Barnas Holmenkolldag. Kretsens område
var godt besøkt og folk ble en stund hos oss i det vakre været.

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 fr og til Sognsvann på lørdag, det
var dessverre bare 2 patruljer som deltok. Kretsen var godt synlig under søndagens
arrangement, og hadde godt besøk til våre aktiviteter, karusell, 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.



På nett er vi synhige på vår nettside www.oslokrets.no PR-siden vår www.osloseider leder
videre til http://oslo.kmspeider.no/oslospeider/. Foruten dette er vi på Facebook med siden
https://www.facebook.com/oslokrets/ og gruppen Kløverrabbens venner
httis://www.facebook.com/cirou sIl 93294431 3382232/?ref=bookmarks
Og på Instagram kan du følge oss på oslospeider og tagge dine bilder #oslospeider. I løpet av
de 4 årene vi har hatt kontoen taggen blitt brukt 764 ganger.

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, samt
Oslo bispedømmeråd hvor vi har deltatt på nettverkssamling.

Representasjon
• Anders Antonsen representerte kretsen på Trollheimens årsmøte 4. april 2017.
• Bjørn Lie Rapp representerte kretsen på årsmøtet til UngOrg 9. mars 2017.
• Bjørn Lie Rapp representerte kretsen på årsmøtet til ABUR 27. april 2017.
• Anders Antonsen, Bjørn Lie Rapp, Kristian Valen og Knut Gunnar Skille representerte

kretsen på Oslo kommunes Frivillighetskonferanse 30. november 2017.
• Anders Antonsen og Anne Marit Tiller deltok på kurs i regi ABUR 12. desember 2017.

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 vilje til medansvar i 201 7. Det har vært et godt år
for Oslo krets med medlemsvekst og gode opplevelser. Fremdeles er det mange barn og unge
og rundt Oslo som ennå ikke har fått oppleve speidereventyret med fellesskap, vennskap og
mestring i et miljø som er klart forankret i den kristne tro.

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

Kretsstyret





Oslo krets av Norges KFUK-KFUM-speidere
Noter til regnskapet for 2018

NOTE I - Regnskapsprinsipper
Arsregnskapet er satt samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk.

Kostnader med 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 r 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 26 812,50

NOTE 3 - Anleggsmidler
Varig driftsrnidler balanseføres til anskaffelseskost.

NOTE 4 — Egenkapital

{ 01 .01 .2018 Resultat 31.12.2018

Egenkapital 2 517 708,85 -50 977,89 2 466 730,96

Fond Kløverrabben 388 717,44 -151 374,44 237 343

Fond ekspansjon 46 058,27 0 46 058,27

Fond arrangement 165 456,74 9 268 174 724,74

Sum egenkapital 3117941,30 -19308433 2924856,98



ORIFTSREGNSKAP 2018 BALANSE

Ktonr Kontonavn

________________
_________

Kontosuin Regn ifjor

EIENDELER

Anleggsmtdler

1100 KLØVERRABBEN 141 000,00 141 000,00
1150 INVENTAR -KLØVERRABBEN 1,00 1,00
1170 TOMT NANNESTAD 1,00 1,00

Sum Anleggsmidler 141 002,00 141 002.00

Omløpsmidler

1900 KASSE 3 000,00 3 00000
1920 BANK DRIFTSKONTO 50 653,30 248 600,42
1925 DRIFTSKONTO SPAREBANKEN SØR 44,57 8 755,10
1931 HØYRENTE, SPAREBANKEN SØR 1 554 343,83 1 396 798,61
1935 BNBANK- PLASSERING 1 202 578,18 1 321 637,18

Sum Omlopsmidler 2810619,88 2978 791 .31

SUM EIENDELER 2 951 621,88 3 119 793.31

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

2000 EGENKAPITAL 2 517 708,86 2 517 708,86
2010 FOND KLØVERRABBEN 237 343,00 388 717,44
2020 FOND EKSPANSJON 46 05827 46 058,27
2030 FONDARRANGEMENT 174724,74 165456,74
2099 Arsresultat (opptj. egenkap) -50 977,89 0,00

Sum Egenkapital 2 924 856,98 3 117 941 .31

Kortsiktig Gjeld

2350 LEVERANDØRGJELD 26 764,90 1 852,00
Sum Kortsiktig Gjeld 26 764,90 1 852,00

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 2951 621,88 3 119 793,31

Lisensiert til: Oslo krets av Norges KFUK-KFUM-speicl (Pr 31.12.2018) ©VNA’Jalptlareg.no Utskriflsdato: 060119 kl: 18:10 Side: 1



DRIFTSREGNSKAP 2018 ÅRSRESULTAT

Ktonr Kontonavn

_____
_______ _______

Kontosum Regn/fjor_____ Budsjett

RESULTATREGNSKAP

Dnftsinntekter

3010 KRETSKONTINGENT 73800,00 68 111,50 70000
3320 STØTTE OSLO KOMMUNE 431 054,00 378 750,00 360 000
3370 STØTTE AKERSHUS 52 079,88 48421,76 48 000
3400 LANDSLEIR 46 090,00 0,00 0
3500 KURSINNTEKTER 40750,00 8 00000 10000
3600 ARRANGEMENTER 67 320,00 73 600,00 20 000
3700 KLØVERRABBEN 5 375,00 62 400,00 45 000
3900 ANDRE INNTEKTER 541 036,82 75 116,10 165 000

Sum Driftsinntekter i 257 505,70 714 39936 718 000

Driftskostnader

5000 LØNN -70 308,77 -46 376,00 -50 000
6010 KRETSTING -5 846,45 -7 162,64 -10 500
6050 LANDSTING 0,00 -21 120,00 0
6100 KRETSSTYRET - MØTEKOSTNADER -4 531,21 -2935,06 -3000
6140 KRETSFORUM -8 517,00 0,00 -10 000
6150 UTGIFTSGODTGJØRELSE -10 500,00 -10 500.00 -10 500
6210 OVERFØRT TIL GRUPPER-OSLO -294 658,00 -253 852.00 -260 000
6270 OVERFØRT AKERSHUS GRUPPER -33 088,00 -9 196,00 -8 000
6310 HUSLEIE -3 100,00 0,00 0
6320 KONTORREKVISITAOG PORTO -4120,00 -2373,75 -3000
6340 PORTO 0,00 -2 867,90 0
6345 INFORMASJONSARBEID -540,00 -540,00 -5 000
6380 REVISJON -26 812,50 -25 712,50 -26 000
6440 ROVERARBEID -9007,00 -9089,70 -15 000
6480 ENGANG-ALLTID -5 000,00 -5 000,00 -5 000
6500 KURS/LEDERTRENING -167 397,10 -17 119,55 -130 000
6550 EKSPANSJON -23 326.95 -21 051,90 -20 000
6600 DIV ARR. KOSTNADER -94 282,95 -103 984,92 -60 000
6650 LANDSLEIR -50 357,33 0,00 -6 000
6710 STRØM -19 889,61 -17 461,20 -18 000
6720 FORSIKRING -9 707,00 -8 660,00 -10 000
6730 VARIG UTSTYR OG INVESTERING -591 732,60 -16 970,00 -359 631
6750 DRIFT OG VEDLIKEHOLD -28 949,10 -13 45284 -20 000
6940 GAVER/HILSNER -1 237,00 -27 377,25 -15 000
6950 KONTINGENTER -1 300,80 -1 268,00 -1 500
6990 DIV ANDRE KOST DRIFT 0,00 0,00 -1 000

Sum Driftskostnader -l 464 209.37 -624 071,21 -1 047 131

DRIFTSRESULTAT -206 703,67 90 328,15 -329 131

Finansposter

8040 RENTEINNTEKTER 13 632,84 14259,52 15 000
8140 RENTEUTGIFTER OG GEBYRER -13,50 11,60 0

Sum Finansposter 13619,34 14 271.12 15000

RESULTAT FØR SKATTER -193 084,33 104 599,27 -314 131

Sum Skatter og årsdisp Q
ÅRSRESULTAT -193 084,33 104 599,27 -314 131

8900 FOND KLØVERRABBEN 151 374,44 -19 348,49 0
8902 FOND ARRANGEMENT -9268,00 -11 546,00 0

Sum Dsp. av rsresuItat 142 106,44 -30 894,49 0
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Oslo krets
Regnskapskommentarer - 2018

Inntekter

3010 Kretskontinqent

Det er betalt kretskontingent for 984 medlemmer. Forbundet sliter fortsatt med flyten slik at
noe av dette er etterslep fra 2017.

3400 Landsleir
Posten inneholder betaling for containertransport av utstyr til Futura 2018 fra Grefsen, Oslo
32, Høybråten, Bøygdøy NSF, Stovner, Bryn, 17.Oslo NSF, Holmlia, Furuset, Bekkelaget og
Hakadal.

3500 Kursinntekter
Posten inneholder merkekurs i januar (kr 3000) og peff-kurs november.

3600 Arranenenter

Her er det inntekter fra mikrokretsleir. Denne kontoen må sees i sammenheng med konto
6600 Diverse arrangementskostnader. Det var ingen deltakerbetaling ved høstens
arrangement på Sognsvann.

3700 Kløverrabben

Kløverrabben har vært stengt det meste av 2018. Leieinntektene er derfor svært beskjedne.

3900 Andre inntekter

Kløverrabbkomiteen har fått kr 490 000 i ekstern støtte til nytt renseanlegg og div oppussing
på Kløverrabben. Kretsen fikk 32 618 i mva-refusjon. Posten inneholder ellers mindre
gaveløp til Klaverrabben, støtte til gjennomføring av Friluftslivets dag på Sognsvann med kr
3000 og div andre småbeløp.

Utgifter

5000 Lønn

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

6100 Kretsstyret
Disse postene er i hovedsak møtemat.

6150 Utgiftsqodtqjørelse
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 roverkontakt på roverkongressen. Resten av
posten disponeres av roverombudet.
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6500 Kurs/ledertrening
Kretsen har 31 deltakere på jamboree i 2019. Hver deltaker er støtte med kr 4000, total
kostnad kr 124 000. Kostnader til lederkurs i januar og peff-kurs i november er ført her. Det
er bevilget støtte til deltakere på roverkongress, lederkonferansen, turlederkurs kano.

6550 Ekspansjon
Det er kjøpt inn spork til utdeling på Sognsvann for kr 21 375.

6600 Arrangementskostander
Kostnader for følgende arrangementer er belastet her:

• Barnas Holmenkolldag/vinterleir
• Kretskonkurranse/NM-kvalifisering
• Mikrokretsleir, Trollheimen
• Friluftslivets dag på Sognsvann
• Bymanøver
• Gruppeledermiddag

6650 Landsleir
Containerutgifter endte pà 44 774,81. For kr 5 58252 fikk vi flott ledermiddag på landsleiren.

6720 Forsikring
Her ligger forsikring av Kløverrabben og tilhenger for 2019.

Kløverra bbe n;
Kløverrabben endte pâ et underskudd på kr 151 374,44. Da er alle kostnader knyttet til nytt
renseanlegg og opprustning ellers belastet 2018-regnskapet. Underskuddet er i sin helhet
belastet Kløverrabbens driftsfond. I 2019 vil kretsen få mer i mva-refusjon enn ordinære år.
En forholdsmessig andel av denne refusjonen bør tilfalle Kløverrabben i 2019.
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UAVHENGIG REVSORS BERETN$NG FOR 2018

Til medlemmene i Oslo Krets av Norges KFUK-KFUM -speiderne

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Konklusjon

Vi har revidert Oslo Krets av Noges KFUl(KFlJM -speidemes arsregnskap som viser

et unclerskadd pà kr 193 084. Arsregnskapet består av balanse Per 31. desember 2018

og resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til

drsregnskapet, herunder et sammenrlrag av viktige regnskepsprinsipper.

Etter var mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og

forskrifter og gir et rettvisende bilde av foreningens finansielle stilling per 31. desember

2018, og av dets resultater for regnskapsaret avsluttet per denne datoen i samsvar med

recjnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge.

Grunnlag for konklusjonen

\/i har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge,

herunder cIo internasjonale revisjonsotandardene (lSA-ene) Vare oppgaver og plikter i

henhold til disse standardene er beskrevet i «Revisors oppgaver og plikter ved revisjon

av årsregnskapet». Vi er uavhengige av foreningen slik det kreves i lov og forskrift. og

har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i sarnsva med disse kravene. Etter vår

oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og hensiktsmessig som grunnlag for

vår konklusjon.

øvrig informasjon

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. øvrig informasjon består av opplysninger

årsberetningen, men inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen.

Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet dekker ikke øvrg informasjon, og vi

attesterer ikke den øvrige informasjonen

I forb;ndelse med revisjonen av arsregnskapet er det var oppgave å lese øvng

informasjon med det formål å vnrdr?re hvorvidt det Foreligger vesentlig inkonsislens

mellom øvrig informasjon og årsregnskapet, kunnskap vi har ooparbeidet oss under

revsjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende inneholder vesentlig feilinformasjon.

Dei’scT vi hadde konklurlert med at den øvrige informasjonnn inneholder vesentlig

feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapporlero i s

henseende.

Styrets ansvar for årsregnskapet

Styret (ledelsen) er ansvarlig for å utarbede årsregnskapet i samsvar med lov og

forskdfter, herunder fo at det gr et reitvisende hlde i samsvar med regnskapslovens

regler og god reqnskapsskilk i Norge. Ledølsen er ogsa ansvarlig for slik tntern kontroll

som den finner nedvenclin fof a kunne utarbeide et arsregnskap som ikke inneholder

vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller ulilsiktede feil.

Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til foreningens evne til

fortsatt drift og opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om

fortsatt drift skal legges til grunn for årsregnskapet sa lenge det ikke er sannsynlig at

virksomheten vil bli avviklet.

Revisorgruppen

Roiso’r’.,opur 0s AS
0s73r5 gaia .30
Postbocs 7154 Mors1Ur
N-0307 Oso

flI: *4723204900
Fas. -‘4723204901

E-posI oso@rgno

Forets1O9se(i
NO 917 275 254 MVA

1950



UAVHENGIG REVISORS BERETNING FOR 2018 Side 2

Oslo Krets av Norges KFUKKFUM -speiderne

Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at rsregnskapet som helhet ikke

inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil,

og å avgi er ravisjonsberetning som inneholder var konklusjon Retryggenda sikkerhet

ei en høy grad av siklçeihet, men ingen garanti for at en revisjon utført samsvar med

lov, forskdft og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-erie, alltid vil avdekke vesentlig

feilinformasjon som eksistarei eilinformosjon kan oppsta som følge av misligheter eller

utilsiktede feil Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enlçeltvis eller

samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne

foretar basert på årsregnskapet.

For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til

https:/!www. revisorforeningen.no/revisjonsberetninger.

Uttalelse om øvrige lavmessige krav

konklusjon om registrering og dokumentasjon

Basert pâ vår revisjon av årsregnskapel som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi

har funnet nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE)

3000 «Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av

historisk finansiell informasjon» mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for

ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av foreningens

regnskapsopplysninger i samsvar med lov øg god bokføringsskikk i Norge.

Oslo, 25. januar 2019

Revisorgruppen Oslo AS

Man Østba
statsautorisert revisor



Forslag til budsjett for 2019

Foreløpig
Regnskap2ol6 Regnskap2oll Regnskap2ol8 Budsjett2ol8 Budsjett20l9

Driftsinntekter

3010 Kretskontingent 64 147,50 68 111,50 73800,00 70000,00 70000,00

3320 Støtte Oslo kommune 418 510,00 378 750,00 431 054,00 360 000,00 360 000,00

3370 Støtte Akershus Kommune 41185,32 48421,76 52079,88 48000,00 48000,00

3400 Landsleir 46 090,00

3500 Kursinntekter 42600,00 9000,00 40750,00 10000,00 30 000,00

3600 Arrangementer 45 700,00 73600,00 67 320,00 20 000,00 37 500,00

3700 Kløverrabben 89 023,67 62 400,00 5 375,00 45 000,00 60 000,00

3900 Andre inntekter 106 932,35 75 116,10 541 036,00 165 000,00 50 000,00

Sum driftsinntekter 808 098,84 715 399,36 i 257 036,82 718 000,00 655 500,00

Driftsutgifter

5000 Lønn 82 376,00 46 376,00 70 308,77 50 000,00 50 000,00

Regnskapsføring 12 000,00

6010 Kretsting 10 525,71 7 162,64 5 846,45 10 500,00 10 500,00

6050 Landsting - 21 120,00 - - 27 500,00

6100 Kretsstyret - møtekostnader 2 964,52 2 935,06 4 531,21 3 000,00 3 000,00
6140 Kretsforum 8 490,00 - 8 517,00 10 000,00 -

6150 Utgiftsgodtgjørelse 10 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00 10 500,00
6210 Overført til Oslogrupper 285 242,00 253 852,00 294 658,00 260 000,00 260 000,00
6270 Overført til Akershusgrupper 8 666,00 9 196,00 33 088,00 8 000,00 10 000,00
6310 Husleie - - 3 100,00 - -

6320 Kontorrekvisita og porto 1 485,00 2 373,75 4 120,00 3 000,00 5 000,00
6340 Porto 1 556,00 2 867,90 - - -

6345 Informasjonsarbeid 754,00 540,00 540,00 5 000,00 5 000,00
6380 Revisjon 16 000,00 25 712,50 26 812,50 26 000,00 28 000,00
6440 Roverarbeid 13 017,72 9 089,70 9 007,00 15 000,00 15 000,00
6480 Engang - Alltid 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00 5 000,00
6500 Kurs/ledertrening 51 514,65 18 119,55 167 397,10 130 000,00 70 000,00
6550 Ekspansjon 13 939,90 21 051,90 23 326,95 20 000,00 20 000,00
6600 Div arr.kostnader 56 780,05 103 984,92 94 282,95 60 000,00 60 000,00

Regionleir 5 000,00
6650 Landsleir - - 50 437,33 6 000,00 -

6710 Strøm 13 853,82 17 461,20 19 889,61 18 000,00 18 000,00
6720 Forsikring 10 386,00 9 149,00 9 707,00 10 000,00 10 000,00
6730 Varig utstyr og investering - 16 970,00 591 732,60 359 631,00 50 000,00
6750 Drift og vedlikehold 14 151,00 12 963,84 28 949,10 20 000,00 20 000,00
6940 Gaver/hilsner 1 420,00 27 377,25 1 237,00 15 000,00 15 000,00
6950 Kontingenter 1 104,80 1 268,00 1 300,80 1 500,00 I 500,00
6990 Div andre kostnader drift - - - i 000,00 I 000,00

Sum driftskostnader 609 727,17 625 071,21 1 464 209,37 1 047 131,00 712 000,00

Finans poster
8040 Renteinntekter 17 470,80 14 305,62 15 000,00 15 000,00
8140 Renteutgifter og gebyrer - 265,50 - 34,50 - -

Sum finansposter 17 205.30 14 271,12 15 000,00 15 000,00

Årsresultat 215 576,97 104 599,27 -314 131,00 -41 500,00
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Årsmøtet 2019— valgkomiteens irmstilling

3 styremedlemmer for 2 år

Anders Antonsen — Høybråten gjenvalg
Bjøm Lie Rapp — Holmlia gjenvalg
Sam Martol Søhol — Oslo 32 ny

i vara for ett år
Cecilie Næss, Oslo KFUK KFUM Sanitet ny

Valgkomiteen ved
Haldis Østby
Marie Bergvatn Barlien
Inger Helen Jensen

Poslboks 15, Grorud ORG. NR. 883 669 592
E.post: kontor5oslokrets.no BANKGIRO: 1609 11 82 703
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ENGANG-ALLTID

ÅRSRAPPORT 2018

Engang-Alltid har i året 2018 hatt 6 møter med besøk av dyktige foredragsholdere. Temaene har
vært:
- etterjulsmøte med besøk av biskop emerita Laila Riksaasen Dahl, som fortalte om sin vei til
bispestolen
- på marsmøte hadde vi besøk av Tine Baugstø, psykolog spesialist, som fortalte om sitt arbeid
ved Østbytunet
- i mai hadde vi besøk av vår Frelsesarmevenninne, Anne Kristine Herje, som fortalte om sitt liv i
FA - hjemme og ute
- 10/9 fikk vi høre og se lysbilder fra K/M speidernes landslcir i Stjørdal, Futura. Haldis Østby
tok oss med i ord og bilder
- 8/10 hadde vi besøk av Marit Walløe, som fortalte og viste lysbilder fra “Tur til Georgia”
- 19/11 feiret vi IOP-TZ’s 20 års jubileum med bløtkake og mye annet godt og stort program

Den 26/2 arrangerte vi den felles lederfesten for OG’ere og E-A’ere. Den 2/3 var vi med på
markeringen av Kvinnenes internasjonale bønnedag. Vi feiret 17. mai med matine i
Nationaltheatret, i desember var vi på Filharmoniens julekonsert i Oslo Konserthus. I slutten av
mai var vi på dagstur til Fredrikstad og Engelsviken. 1juni måned var 10 av oss med på Engang-
Alltid stevne på Mesnali, ved Lillehammer, hvor vi hadde fine dager med flott program.

Dessverre har 3 av våre medlemmer gått bort i løpet av året, og enkelte er ikke lenger så spreke.
Det merker vi godt på mange måter. Gruppen har likevel hatt 31 fullt betalende medlemmer og 8
støttemedlemmer, tils.: 39 medlemmer.

Vi er stadig engasjert i Ilula-prosjektet. Mange av oss er faddere, og betaler skolepenger for
barna. Andre har valgt å støtte enkeltprosjekter. I oktober sendte vi flere kasser med julegaver og
andre nyttige ting. ALT har kommet vel frem, og takkekortene strømmer inn. Vi støtter også
Frelsesarmeens arbeid på Haiti, og vi gir hvert år en gave til Nordtangen, KIM-speidernes
treningssted. Det betyr mye for oss å være med på å støtte disse prosjektene, og selvfølgelig betyr
det aller mest å støtte arbeidet i Ilula, Tanzania.

Vi takker Oslo krets av K/M-speiderne for samarbeid og støtte, og for at dere regner med oss. Vi
regner med dere.

Oslo, 1,januar 2019

Kan Saxrud Gundelsby
(sign)





Delegatliste kretsting 2019

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. 31.12.18 Antall delegater

Bekkelaget 49 Gruppeleder + 5 delegater
Bryn i 61 Gruppeleder + 7 delegater

4. Bryn 21 Gruppeleder + 3 delegater
Enebakk i8 Gruppeleder + 2 delegat
Furuset 82 Gruppeleder + 9 delegater
Grefsen 1 32 Gruppeleder + 4 delegater
Hakadal 67 Gruppeleder + 7 delegater
Holmlia 12 Gruppeleder + 2 delegat
Høybråten 50 Gruppeleder + delegater
Mortensrud 42 Gruppeleder + delegater
Nordberg 96 Gruppeleder + 10 delegater
Nordstrand 32 Gruppeleder + 4 delegater
Oslo Sanitet 8 Gruppeleder + i delegat
Oslo 32 29 Gruppeleder + 3 delegater
48. Oslo 13 Gruppeleder + 2 delegat
8i. Oslo Frogner i Gruppeleder + i delegat
Ris 96 Gruppeleder + 10 delegater
Røa 33 Gruppeleder + 4 delegater
Ski 8 Gruppeleder + i delegat
Sofiemyr 15 Gruppeleder + 2 delegater
Stovner 40 Gruppeleder + 4 delegater
Torshov-Lilleborg 15 Gruppeleder + 2 delegater
Ullern 143 Gruppeleder + 15 delegater
Ytre Enebakk 29 Gruppeleder + 3 delegater
àjour pr 31.12.18 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.





Forslag til forretningsorden

Tale-, forslags- og stemmerett

KFUK-KFUM-speidernes organisasjonsbestemmelser og kretsens supplerende organisasjonsbestemmelser
angir hvem som har tale-, forslags- og stemmerett på kretsting. Kretstinget kan innvilge tale- og forslagsrett
til gjester, observatører og andre fremmøtte.

Alle delegater har nummererte stemmetegn. Dirigentskapet har en liste over alle delegater, med
stemmetegnnummer. Delegater som forlater lokalet under forhandlingene, leverer stemmetegnet sitt til
dirigentskapet.

Møteledelse og andre funksjoner under møtet

Kretstinget velger ordstyrer /e, referent, to protokollunderskrivere og et tellekorps på to personer. Ordstyrer
og bisitter utgjør sammen dirigentskapet.

Taleliste

Når ordstyrer har gitt ordet fritt, er det anledning til å tegne seg på talelisten. Dirigentskapet sørger for at de
som ber om ordet, blir ført opp fortiøpende og slipper til etter tur.

Tegngivning

En delegat som vil be om ordet til innlegg, rekker stemmetegnet i været, med nummersiden frem. En
delegat som vil be om ordet til replikk, holder samtidig to fingre foran stemmetegnet sitt. En delegat som vil
be om ordet til forretningsorden, holder en flat hånd på toppen av stemmetegnet. Ved åpne voteringer avgis
stemme ved å rekke stemmetegnet i været.

Innlegg

Delegater ber om ordet til innlegg dersom de vil belyse saken, presentere et forslag, argumentere for sitt
eget syn eller gjendrive motstandernes argumenter. Det er ikke anledning til å diskutere forhold som ikke
hører inn under den aktuelle saken.

Replikk

En delegat som vil stille spørsmål til pågående innlegg, oppklare en misforståelse eller komme med
saksopplysninger, kan be om ordet til replikk. En replikk skal være meget kort, og det er ikke anledning til å
trekke inn momenter som ikke er berørt i innlegget.

De som har bedt om replikk, skal få ordet umiddelbart etter pågående innlegg. Det gis maksimalt to
replikker pr. innlegg. Det gis ikke replikk på replikk. Den som holdt innlegget kan imidlertid be om
svarreplikk.

Forslag

Forslag skal leveres skriftlig til dirigentskapet, og må være undertegnet av forslagsstiller. Kravet om
skriftlige forslag gjelder likevel ikke for forslag til forretningsorden.

Forslagsstiller kan endre eller trekke forslag. Melding om dette gis til dirigentskapet; ved endring av forslag
må det gis skriftlig melding. Når en delegat har endret eller trukket et forslag, kan en annen delegat
opprettholde det opprinnelige forslaget. Melding om dette gis til dirigentskapet.

Det er ikke anledning til å fremme forslag som ikke hører inn under en av sakene på sakslisten.

Til forretningsorden

Dersom en delegat er uenig i måten møtet ledes på eller har forslag til endring av dagsorden, endring av
voteringsrekkefølge, prøvevotering, begrensning av taletid, oppheving av strek, pause i forhandlingene osv.,
kan vedkommende be om ordet til forretningsorden. Delegaten skal da få ordet umiddelbart etter pågående
innlegg med replikker. Det er anledning til å be om ordet til forretningsorden etter at strek er satt og under
pågående votering eller valg. Dersom det fremmes forslag til forretningsorden, skal disse behandles før man
fortsetter debatten, voteringen eller valget.

Taletid

Kretstinget kan innføre begrenset taletid for innlegg og replikker. Forslag om dette kan fremmes av
ordstyrer eller delegater. Dersom noen har innvendinger, skal det voteres over forslaget.



Prøvevotering og strek

For å avklare om det er behov for videre debatt i en sak kan dirigentskapet bestemme at det skal
gjennomføres prøvevotering.

Dersom debatten drar ut, uten at det skjer noen vesentlig utvikling, kan dirigentskapet avgjøre at det skal
settes strek etter neste innlegg. Etter dette innlegget, er det da ikke anledning til å be om ordet til nye
innlegg, men de som allerede er notert på talelisten vil få ordet på vanlig måte. Delegater som mener at strek
er satt på uriktig grunnlag, kan foreslå oppheving av strek.

Votering

Når det ikke er flere talere på talelisten, voteres det over innkomne forslag. Før votering skal dirigentskapet
lese opp eller vise frem alle forslagene. Det er ikke anledning til å trekke forslag, endre forslag eller fremme
nye forslag under pågående votering.

Som hovedregel voteres det ved håndsopprekning. Dersom en delegat krever det, skal votering skje skriftlig.

Opptelling foretas når det er nødvendig for å fastslå utfallet av avstemningen, eller når en av delegatene
krever det.

Voteringsrekkefølge

Når det er kommet flere, innbyrdes motstridende forslag, skal man først votere over det mest ytterliggående
forslaget. Dersom dette faller, går man videre til det mest ytterliggående av de resterende forslagene, og slik
fortsetter man inntil et forslag er vedtatt eller inntil alle forslag har falt.

Dirigentskapet avgjør voteringsrekkefølgen ut fra følgende regler: Dersom det er fremmet forslag om å
utsette eller avvise en sak, skal dette forslaget regnes som mest ytterliggående. I saker der kretsstyret har
lagt frem en samlet innstilling, skal innstillingen regnes som minst ytterliggående, og de øvrige forslagene
skal måles mot innstillingen. Dersom det ikke er lagt frem noen innstilling, regnes det forslaget som
innebærer størst endringer, sammenlignet med status quo, som mest ytterliggående.

Vedtak

Et forslag regnes som vedtatt når det har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmer. Dette gjelder
likevel ikke dersom noe annet er fastsatt i KFUK-KFUM-speidernes organisasjonsbestemmelser eller i
supplerende organisasjonsbestemmelser for Oslo krets. Ved stemmelikhet har kretsleder dobbeltstemme.

I protokollen føres alle forslag og de vedtak som er gjort. Stemmetall for og imot, samt antall avholdne
delegater føres i protokollen dersom opptelling er foretatt.

Valg

Valg skjer alltid skriftlig når antall kandidater overstiger antall verv som skal besettes, eller når en av
delegatene krever det. En kandidat anses som valgt når vedkommende har fått mer enn halvparten av de
avgitte stemmer. Blanke stemmer regnes som avgitte.

Dersom det er flere kandidater og et utilstrekkelig antall av dem blir valgt, gjennomføres ny valgomgang.
Kandidater som er blitt valgt og kandidater som har fått o stemmer deltar ikke i senere valgomganger.
Dersom ingen kandidater ble valgt i seneste valgomgang, strykes dessuten den (de) av kandidatene som fikk
færrest stemmer. Dersom det er flere kandidater som alle, hver for seg, har fått det laveste antall stemmer,
samtidig som disse samlet har fått flere stemmer enn den kandidaten som har fått nest færrest stemmer, må
det gjennomføres en egen valgomgang for å avgjøre hvilken (hvilke) av kandidatene med færrest stemmer
som skal strykes.


