
 

2. Kristiansand FSK speidergruppe  
Adresse:  Strømmeveien 49 , 4638 KRISTIANSAND   
www.randesund-frikirke.no/2krsand  
Organisasjonsnummer:  989 746 375  |  Bankkonto: 3060.32.84670 
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Member of the World Organization of the Scout Movement (WOSM) and the World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). 

Til:  
Alle speiderledere, aktuelle speidere og baktroppen 

Til orientering for:  
Speiderforeldre, ressursene og pastorene Unni og Jostein 

                                                                                                  21.02.2021 

 
Det innkalles med dette til gruppeting med 

Å R S M Ø T E  
i 2. Kristiansand FSK speidergruppe  
  
Pr. d.d. er møtet berammet til  
tirsdag 2. mars 2021 kl. 20.00  
i etterkant av speidermøte i troppen samme dag. (Flokken har ikke samling denne dagen.) 
 
Men – NB! På grunn av koronasituasjonen kan det bli endring på datoen. Dessuten vil det senere bli 
avklart hvor/hvordan årsmøtet blir avholdt. Det kan bli digitalt, ute ved bålplassen på SPS eller inne 
på brakka eller i kirka. – Det kommer nærmere info om dette når avklaring foreligger. 
  
Saksliste for årsmøtet 

1. Åpning av møtet/godkjenning av saksliste 

2. Årsrapport 2020 – (finnes på nettsiden!) 

3. Regnskap 2020 - (finnes på nettsiden!) 

4. Budsjett 2021  

5. Kontingent til gruppa for 2022 

Forslag: Ingen endring (kr 175)  

6. Valg 

a) Gruppestyre. Janne og Randi gjenstår (til 2022).  Harald og Thom er på valg. -            
Forslag: Gjenvalg på Harald og Thom for 2 nye år. 

b) Regnskapsfører/kasserer. - Forslag: Øystein Løvås (stadig gj.v. for 1 nytt år)  

c) Revisor. - Forslag: Menighetens revisor (gj.v. for 1 nytt år) 

d) Representanter til kretsting. - Vi kan stille med 12 representanter hvorav 4 må være under 
26 år. Gruppeleder er automatisk representant på kretstinget - i alt 13. 

 

Ifølge de formelle regler er gruppeting/årsmøtet for: 
a) Alle betalende medlemmer fra og med det kalenderåret de fyller 12 år 
b) En representant for hver påbegynt ti betalende medlemmer blant speidere i i tropp som ikke 
fyller 12 år eller mer i løpet av kalenderåret. (§ 2-2-4 i grunnregler for NSF) 

  
Vi gjør oppmerksom på at speiderforeldre er velkommen til å delta på årsmøtet (dog 
uten stemmerett). Det er dessuten ingen fare for å bli valgt til noe som helst! 
  
Hilsen gruppestyret 

http://www.randesund-frikirke.no/2krs

