
 

Vedtatt 13.4.2016 
 

Styreinstruks Rogaland KFUK-KFUM-speidere  
Vedtatt av kretsstyret 13.4.2016 

 

Formål  

Formålet med denne instruksen er å sikre felles forståelse av og forventinger til styrets ansvar og 

arbeidsform, styremøtenes innhold og gjennomføring, samt styremedlemmenes roller.  

 

 

Kretsstyrets oppgaver og ansvar  

Grunnreglene og organisasjonsbestemmelsene beskriver kretsstyret, dets ansvar og oppgaver, samt 
kretsleder og visekretsleders rolle. Kretsstyret leder kretsens arbeid mellom årsmøtene, og består av 
kretsleder, visekretsleder, to eller flere styremedlemmer. Kretsstyret ivaretar den løpende kontakten 
med forbundets sentralledd, holder seg orientert om arbeidet i kretsens speidergrupper og gir 
lederne støtte, råd og oppmuntring. Aksjeloven setter også rammer for styrets oppgaver: 
 

1. Kretsstyret er et kollegium  

Alle styrets medlemmer rangerer likt når det gjelder formell autoritet. Kretsleder er som styreleder 

kun den ”første blant likemenn”. Når styreleder uttaler seg eller opptrer på styrets vegne, er det 

etter fullmakt fra styrets øvrige medlemmer.  

2. Kretsstyret er en samarbeidende gruppe  

Kretsstyret handler i fellesskap, altså som en samlet enhet, etter forutgående drøfting. Utenfor 

styremøtene har verken styreleder eller noen av de andre styremedlemmene formell makt, hvis det 

ikke foreligger spesielle fullmakter.   

3. Styreansvar er individuelt  

Mens kretsstyrets oppgaver er kollektive, er det strafferettslige og sivilrettslige ansvaret individuelt. 

Det er altså ingen forskjell på styreleders og det enkelte styremedlems ansvar.  

4. Kretsstyret har beslutningsansvar  

Kretsstyret er kretsens ledelse. Det tar beslutninger og setter opp kretsens overordnede mål, 

strategi, budsjett, og handlingsplaner.  

5. Kretsstyret og kretssekretærs ansvarsfordeling  

Kretsstyret gjør vedtak i saker som settes på dagsorden, og kretssekretær leder den daglige driften.  

6. Kretsstyret er valgt av medlemmene for å ivareta kretsen  

Styret skal ivareta medlemmene i Rogaland KFUK-KFUM-Speideres beste.  

 

 

Kretsstyrets arbeidsform 

Kretsstyret setter opp en plan for et halvår om gangen. Denne inneholder datoplan for styremøter og 

AU-møter, datoplan for kretsarrangementer og fordeling av hjemmelederfunksjonen ved disse. Det 

avholdes ca. 8 styremøter per år. I forkant av alle kretsstyremøter sendes innkalling med sakliste.  

 

Saklista inneholder vanligvis: 

 Godkjenning av innkalling og referat 

 Andre vedtakssaker 

 Orienteringssaker (Orienteringssaker tas rett til votering med mindre det er uklarheter eller 

spørsmål. Det voteres over om saken tas til orientering.) 

 Eventuelt 
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 Saker til oppfølging 

 

Saksdokumenter 

Alle medlemmer i kretsen og ansatte har rett til å melde saker til kretsstyret. Medlemmer som 

ønsker saker behandlet melder disse skriftlig til kretssekretær senest 2 uker før møtet. 

Saksdokumenter og møteinnkalling bør være styremedlemmene i hende senest fem dager før 

styremøtet.  

 

Saksbehandling 

Styresakene behandles som hovedregel ved personlig oppmøte, men vedtak kan også unntaksvis 
gjøres via e-post eller telefon. Det forutsettes at styremedlemmene har satt seg inn i 
saksdokumentene i forkant av møtet. Medlemmer som er forhindret fra å delta, skal så snart som 
mulig melde forfall til kretssekretær eller kretsleder. Ved forfall oppfordres det til å sende inn 
kommentarer til saker i forkant av møtet. Kretsleder leder vanligvis styremøtene. Kretssekretær 
skriver referat. Hvis ikke annet er vedtatt følger kretssekretær opp vedtak gjort av kretsstyret.  
 
 

Arbeidsutvalget (AU)  

Arbeidsutvalget består av kretsleder og visekretsleder. Andre kan innkalles til møtene ved behov. 

Kretssekretær er AUs sekretær. Arbeidsutvalget kan fatte beslutninger innenfor følgende saker:  

 Saker delegert av kretsstyret  

 Saker som vedrører organisasjonsleddenes disponering av midler, eiendom, lån, pantsettelse 

eller lignende forpliktelser.  

 Kretsleder følger opp ansatte (mht medarbeidersamtale). 

 


