
 

 

 
 
SUPPLERENDE BESTEMMELSER TIL ORGANISASJONSBESTEMMELSENES § 2,  
 
Innledende definisjon (vedtatt av landsstyret i 2003) 
Oslo krets omfatter alt godkjent KFUK-KFUM-speiderarbeid i Oslo, Enebakk, Frogn, Nesodden, 
Nittedal, Oppegård, Ski og Vestby kommuner.  
 
Disse bestemmelsene supplerer Norges KFUK-KFUM-speideres organisasjonsbestemmelser og 
må alltid leses i sammenheng med disse. 
 

Kapittel 1 – Kretsens administrasjon 
 
1.1. Kretsstyret 

Kretsstyret består av 
- Kretsleder 
- Visekretsleder 
- 4 styremedlemmer 
- 1 varamedlem 
 
Halve styret er på valg hvert år, enten kretsleder og 2 styremedlemmer eller 3 
styremedlemmer.  

 
 Varamedlemmet velges for 1 år. 
 

Varamedlemmet går inn i styret med fulle rettigheter og plikter ved lengre 
fravær/permisjoner.  

 
Følgende har møte – og talerett i styret: 
- kasserer 
- leder/representant fra faste komiteer 
- ansatt kretssekretær 

 
1.2      Valgkomiteen 

Valgkomiteen består ordinært av leder og tre medlemmer. Årsmøtet kan vedta annen 
sammensetning. Valgkomiteen velges på årsmøtet og velges for 1 år. 

 
1.3 Komiteer 

Årsmøtet vedtar, på grunnlag av forslag fra kretsstyret eller gruppene hvilke faste 
komiteer kretsen skal ha. Funksjonsperioden for komiteen løper til nytt vedtak fattes.  
Kretsstyret oppnevner komiteene på grunnlag av forslag fra kretsens medlemmer. 
Oppnevningen gjelder for 2 år. 

 
 Kretsstyret vedtar mandat for den enkelte komite på grunnlag av kretsens strategiplan. 
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Kapittel 2 - Kretsting og årsmøte 
 
2.1 Kretstingets årsmøte 

Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være kretsstyret i hende senest 6 uker før 
årsmøtet. Sakslisten inneholder ikke eventuelt saker. nnkalling til kretsens årsmøte må 
være hos gruppeleder senest 3 uker før møtet.  

 
2.2       Møte, tale, forslags og stemmerett.  
            Kretsstyrets medlemmer har møte-, tale –, forslags – og stemmerett.  
 
            Dersom gruppeleder ikke har mulighet til å møte, kan en annen av gruppens medlemmer     

representere i dennes sted. 
 

Kapittel 3 Andre bestemmelser 
 
3.1. Signaturrett 

Kretsleder og kretsstyrets økonomiansvarlige har hver for seg signaturrett for kretsen. 
Kretssekretær har også signaturrett for kretsen, kretsstyret avgjør når denne skal brukes. 

 
3.2       Fullmakter til kretsens økonomi 

Anvisningsmyndighet ligger til kretsleder. Kretssekretær eller annen person oppnevnt av 
kretsstyret har anvisningsmyndighet der hvor kretsleder er inhabil.  

 
Den enkelte arrangementsansvarlige har attestasjonsmyndighet for egne bilag. 

  
3.3       Endringer 

Endringer i supplerende bestemmelser fastsettes av kretstingets årsmøte med simpelt   
flertall. 

 
           

Kapittel 4 Fond 
  
4.1      Ekspansjonsfondet 
 
4.1.1   Ekspansjonsfondet ble opprettet ved etableringen av Oslo krets 07.03.2004 for å gi  
 økonomisk støtte til ekspansjonstiltak i kretsen.  
 
4.1.2    Ekspansjonsfondet forvaltes av kretsstyret, som gir økonomisk støtte i henhold til disse  
            fondets vedtekter.  
 
4.1.3    Kretsstyret rapporterer for forvaltning av fondet til kretstingets årsmøte.  
 
4.1.4    Ekspansjonsfondet overtar midler etter grupper som legges ned i henhold til Norges  
 KFUK-KFUM-spederes organisasjonsbestemmelser § 1.9. Kretsstyret er ansvarlig for at  
 midlene fra nedlagte grupper overføres til ekspansjonsfondet.  
 
 Kretstingets årsmøte kan vedta overførsel av midler til ekspansjonsfondet. 
 
4.1.4    Ekspansjonsfondet gir økonomisk støtte til ekspansjonstiltak i grupper eller menigheter  
            på grunnlag av skriftlig søknad. Søknaden skal inneholde plan og budsjett for tiltaket.  
 
4.1.5    Veiledende satser for støtte (beløp vedtatt i 2004) 
            - Oppstart av grupper, inntil kr 15 000. 

- Enkelttiltak, inntil kr 5000. 
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4.1.6    Regnskap og rapport for tiltaket skal oversendes ekspansjonsfondet ved kretsstyret senest  

6 måneder etter utbetaling. For enkelttiltak kan kretsstyret foreta utbetaling på grunnlag 
av innsendt regnskap. 


