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Sak 2: Årsmelding for 2016 

 

Vedlagt er: 

● Årsmelding for 2016 *  

● Årsstatistikk pr. 31.12.2016 

● Årsrapport for 2016 fra Engang – Alltid  

* Årsmeldingen dekker perioden fra årsmøtet 2016 til årsmøtet 2017 

 

Kretsstyrets innstilling: 

Årsmeldingen for 2016 godkjennes med de rettelser som måtte fremkomme i møtet. 

 

 

  



 
 

Sak 3: Regnskap for 2016 

 

Vedlagt er: 

● Resultatregnskap for 2016 

● Balanseregnskap for 2016 

● Regnskapskommentarer  

 

Kretsstyrets innstilling: 

Regnskapet for 2016 godkjennes. 

 



 
 

Sak 4: Budsjett 2017 

Vedlagt er: 

● Budsjettforslag 2017 

● Budsjettkommentarer  

Kretsstyrets innstilling: 

Forslaget til budsjett for 2017 vedtas. 

 

  

 

 



 
 

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 for 2017 er kr 75 for alle medlemmer. 

  



 
 

Sak 6 Strategiplan 

Kretsens strategi for 2017 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 

 
Landsting 2009 behandlet strategiplanen, og hovedmål ble vedtatt i en annen form 
enn tidligere. På bakgrunn av landsting sine vedtak har landsstyret utarbeidet en mer 
detaljert strategiplan for perioden. Landsstyret endret de 4 ovennevnte fokusområder 
til “Program, Ledere, Friluftsliv og Rettferdig verden” september 2015. Det er fortsatt 
kretsstyrets vurdering at det er mer hensiktsmessig for kretsen å holde på de 4, nå 
gamle, fokusområdene - vi tror det vi får mer igjen for å fortsette utvikling vi allerede 
har påbegynt. 
 
Kretsstyret har, som i fjor, formulert målsetninger for hvert fokusområdet. Disse er 
ikke nødvendigvis formulert slik at de kan kvantifiseres, men er ment å veilede og 
fokusere kretsstyret i sitt arbeid.  
 
Til hvert fokusområde er det også foreslått eksempler på tiltak. Det er ikke 
kretsstyrets ønske at disse tiltakene skal vedtas, men vi ønsker gjerne innspill på 
endringer eller prioriteringer av vedtak. Mye av styrets arbeid er allerede bestemt 
gjennom aktivitetsplanen vedtatt på Kretsting, og kretsstyret mener denne måten å 
presentere strategien på gir styret rom til å tenke helhetlig å bruke ressursene 
strategisk.  
 
 
 
Vedlagt er: 

·         Strategi 2017 
 
 
Kretsstyrets innstilling: 
Forslaget til strategiplan vedtas. 
 
 

 



 
 

Sak 7: Valg 

Valgkomiteens forslag blir lagt på nettsiden/ fremlegges på årsmøtet. Forslag på kandidater 

kan sendes til valg@oslokrets.no 

Sak 7 e:  

Valg av valgkomité til årsmøtet 2017 

 
Kretsstyrets innstilling: 

Legges fram på årsmøtet .  

 

 

Sak 7 f: Valg av revisor for 2017 

 

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 revisor for 2017 
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