
 
 

 

Kretsting 2018 

 

Sak 7  Valg 2018 
 
 

FORSLAGSTILLER  Valgkomiteen 

 

VEDTAKSKATEGORI  Valg 

 

Endelig innstilling fra valgkomiteen legges frem på kretsting. 
 

 

 

 

 

BAKGRUNN 
 

 
Kretstinget 2017 valgte John Ottar Motland, Tone Middelthon, Alfred Mestad Rønnestad og 

Marianne Norland som valgkomité frem til kretsting 2018. 

 

Kretstinget skal i henhold til organisasjonsbestemmelsenes § 2.1.2 velge: 

 

• Kretsleder (7.1) 

• Visekretsleder (7.2) 

• Styremedlemmer (7.3) 

• Varamedlemmer (7.4) 

• Regnskapsfører (7.5) 

• Revisor (7.6) 

 

Grunnreglenes § 8.1 angir at valgperioden til alle verv på kretsplan er to år hvor annet ikke 

er særskilt nevnt. Det skal tilstrebes lik fordeling mellom kvinner og menn på alle nivå i 

forbundet. Kretsleder og visekretsleder skal være av forskjellig kjønn (Grunnreglene § 9). 

Medlemmer og grupper er invitert til å komme med forslag til alle verv. Kretsens 

informasjonskanaler er blitt brukt. Valgkomiteens medlemmer har i tillegg utfordret 

gruppene i flere runder til å komme med forslag. 

 

 

 

VEDLEGG 
 

 
Presentasjon av aktuelle kandidater kommer fortløpende på nettsiden til kretsen.  

Følg med på www.rogalandspeider.no  
 
 

http://www.rogalandspeider.no/
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Innstilling fra valgkomiteen: 

Grunnreglene § 8.1 angir at valgperioden til alle verv på krets- og forbundsplan, hvor annet 

ikke er nevnt særskilt, er to år. 

 

Det skal tilstrebes lik representasjon og ansvarsfordeling mellom kvinner og menn på alle 

nivå i forbundet. Kretsleder og visekretsleder skal være forskjellig kjønn (grunnreglene § 9). 

 

I henhold til Organisasjonsreglene § 2.2 skal kretsstyret ha minst ett medlem under 26 år. 

 

 

7.1  Kretsleder 

Det skal velges kretsleder for perioden 2018-2019. 

Villig kandidat pr. 08. januar 2018 er: 

    John Sigve Risanger; Tasta  

 

Valgkomiteen innstiller:  John Sigve Risanger; Tasta 

 

 

7.2  Visekretsleder 

Det skal velges visekretsleder for perioden 2018-2019. 

Villig kandidater pr. 12. januar 2018 er: 

 

Valgkomiteen innstiller:  Innstillingen legges frem på kretsting. 

 

 

7.3  To styremedlemmer til kretsstyret 

Det skal velges to medlemmer til kretsstyret for perioden 2018-2020. 

Følgende styremedlemmer er ikke på valg: Even Holmane Stangeland, Tolleiv Strand Ree, 

Geir H. Tysseland. 

Villige kandidater for perioden 2018-2020, pr. 12. januar 2018 er (alfabetisk og 

kjønnsfordelt): 

    Kristina Auestad; Hana 

    Mathilde Ø. Johannessen; Tasta 

    Camilla Surnevik Kristiansen; Rennesøy 

 

Valgkomiteen innstiller:  Innstillingen legges frem på kretsting. 

 

 

7.4 To varamedlemmer til kretsstyret  

Det skal velges to varamedlemmer, 1 kvinne og 1 mann til kretsstyret for perioden 2018-

2019: 

Villige kandidater pr. 12. januar 2018 er (alfabetisk og kjønnsfordelt): 

    Kristina Auestad, Hana 

    Herdis Eline Oftebro; Hundvåg 
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    Andreas Løvaas; Gand 

    Johannes Rettedal; Jørpeland 

 

Valgkomiteen innstiller:  Innstillingen legges frem på kretsting. 

 

 

7.5 Regnskapsfører  

Villig kandidat er:  Morten V. Olsen; Bekkefaret  

Valgkomiteen innstiller: Morten V. Olsen; Bekkefaret  

 

 

7.6 Revisor 

Villig kandidat er:  Kristin Nessa; Varden 

Valgkomiteen innstiller:  Innstillingen legges frem på kretsting. 

 

 


