
 

    
 
REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 
TIRSDAG 11. SEPTEMBER 2018 KL.18.00 
STIFTEGÅRDEN, KRISTIANSAND 
 
Kveldsmat: Birthe   Ansvar åpning: Anne Mette 
 
Tilstede: Jarl Thore Larsen, Anne Mette T. Bomann, Birthe Bratland, Siren Therese Klausen, 

Øyvind Landsnes, Odd Kristian Myre Hagen 
Forfall: Linda Beathe Dalane 
Andre: Roverombudet var ikke representert grunnet manglende invitasjon. 
 
Årshjulet 

Siste periode 
15.-17.juni NM i speiding, Nøtterøy 
 Mandal og Grimstad deltok med totalt 3 patruljer 
30.juni – 7.juli FUTURA, Trøndelag 
4.-11.august Roland nr 132. 4 Vandrere fra Øvrebø og 2 fra Mandal deltok 
5.august Søknadsfrist momskompensasjon 2017 
 Jon Olav sendte inn søknad 
18.-19.august Roverkretsting, Ime 
 Avlyst grunnet kun 5 påmeldte 
18.-19.august Rover bli-kjent tur i Mandal 
 11 deltagere inkludert Rovernemda (inkl 3 fra NSF) 
29.august Innkalling til Patruljeførerkurs (21-23/9) og Kretsbannerkonkurranse 

(23/9) i Grimstad sent til alle ledere i kretsen 
9.september Påmeldingsfrist Patruljeførerkurs og Kretsbanner (22-24/9), 

Grimstad 
 PEFFkurs: 37 Vandrere 
 
Neste periode 
21.-23.september Pefftival, Nordtangen 
21.-23.september Patruljeførerkurs ved Bibelskolen i Grimstad 
23.september Kretsbannerkonkurranse ved Bibelskolen i Grimstad 
1.oktober Søknadsfrist FriFond – søke ifm Patruljeførerkurs (kretsstyre) og 

Norsk Roland sommer (gruppene). 
26.-28.oktober Kretsforum, Hotell Hadeland på Gran 

Hvem vil/kan delta? Vi kan sende Kretsleder, 1 fra kretsstyre og 1 rover 
Påmeldingsfrist er 5.oktober. 
Aktuelle: Odd Kristian (både kretsstyre & rover – avklart med 

roverombudet) og Jarl reiser 
16.-18.november Roverball, Vågsbygd kirke 
 

  



Påminnelse om påmeldingsfrister til speiderarrangement 
7.oktober Veilederkurs, Nordtangen 2.-4.november. For Rovere og ledere. 
 

Post 
Inn 9/6: Referat fra Ombudsmøte 9.juli -> tas neste møte 
Inn 20/8: Tilbud om Dagskurs førstehjelp i høst fra Forbundet 
 Vi takker nei da høsten allerede er planlagt men undersøker muligheten for 

å få det til i vår/januar. Kanskje ifm ledersamling. 
Inn 31/8: Invitasjon via VABUR til Dagskonferanse om Folkehelseprogrammet 

i Agder 2.november 
Ut 8/8: Søknad om momskompensasjon for 2017 

 
Annet 

NM i speiding, 15.-17.juni Nøtterøy 
De 3 patruljene som deltok fra kretsen hadde en opplevelsesrik men varm 

helg. Ildforbud skapte noen ekstra utfordringer ifm matlaging som 
måtte flyttes fra leirområdet til en grusplass. Patruljene fikk følgende 
plasseringer: 
 57.plass Blåbær, Grimstad 
 58.plass Tusseladdene, Mandal 
 80.plass Rev, Grimstad (PEFFen ble dessverre syk like før avreise) 

Ravn fra 5.Hamar KFUK-KFUM-speidere vant NM. 
 
Landsleir i Stjørdal 

3 ledere tatt opp: Hans Einar Skinnarland, Erik Rundhovde Mørenskog og 
Olav Magnus Egeland 

Reisen? 
 Øvrebø: våre ledere var veldig fornøyde med landsleiren, og transport 

av utstyr var prima. Det ble veldig slitsomt med togreisen, vanskelig å 
sove på toget - slitne speidere og ledere når de kom opp. Ellers greit. 

Ellers? 
 
Patruljeførerkurs i Grimstad 22.-23.september 

Kurset er basert på det nye «Grunnkurs patruljefører» som Forbundet har 
utarbeidet – samme som høsten 2017. Årsaken er at Forbundet 
anbefaler mer enn en helg for å gjennomføre videregåendekurs «Tur» 
som vi egentlig skulle holde. 

Hvordan gjennomføre «Tur» kurset i Agder? Tas opp på Kretsting. 
Status påmelding: 37 (påmeldingsfrist var 9.september) 
Grimstad har kontroll 😊 

 
Kretsbannerkonkurransen 23.september 

Status planlegging: Grimstad og Lindesnes er i rute 😊 
Birthe sørger for at alle pokalene og kretsbanneret møter opp siden 

Vågsbygd har alle 4. 
Påmelding mottatt fra Bykle (1V), Grimstad (1O 1S 3V), Kristiansand V 

(2V), Lindesnes (6V), Mandal (1O 3S 4V), Vågsbygd (1O 4S 4V) 
 

  



Bykletur 2019 
Dato: Forslag er 25-27.januar 2019, men vi venter med å dele datoen til vi 

er sikre på at Bykle kirke er ledig da. 
Ansvarlig: Odd Kristian + Rep fra Roverombudet 
 Instruks bør lages på hva som forventes av ansvarlig. Siren lager 😊 
Mat: Siren 
Siren kontakter Bykle menighet om lån av kirken og FMU for leie av buss 

m/sjåfør (må bekreftes før 1.november). Hvis FMU bussen ikke er 
mulig, leier vi turbuss som i januar 2018. 

Ellers samme turopplegg som i år, og i fjor og året før, men fra og med i år 
er det også mulig å gå på langrenn. 

 
Vandrerne skal arrangere sitt Patruljeførerting på turen. 
Roverne skal arrangere sitt Roverkretsting siden det ble avlyst i august. 
 

Kretsbannerkonkurransen – stil & sveis 
Jarl har renskrevet forslag basert på diskusjonen i forrige kretsstyremøte. 
Kretsstyret gikk igjennom og justerte. Presiseringene medføre ingen 

endring i poenggivning. 
Deles ut til postmannskap 23.september og legges ut på WEB (Jarl fikser). 

 
Kretsleir 2020 

Dato: 4-10.juli (lørdag til fredag), men vi må selvsagt ha tilgang til 
området noen dager før og etter 
Har vi sjekket muligheten for å leie Hamresanden? Ja, Anne Mette har 

sjekket og Kristiansand kommune har sagt OK, vi må bare sette en dato. 
Billig 😊 
 Ulempe: nært hjemme, kort vei hjem – lav terskel å dra hjem, 

urbant, mulig kollisjon med Palmesus (deltagere der ligger på 
campingen ved siden av) 

Evjemoen kan også være aktuelt. Birthe undersøker. 
 Tas opp på ledersamling/kretsting 

 
Neste kretsstyremøte: 

Når: 6.november kl.18-21 
Mat: Øyvind 
Åpning: Odd Kristian 

 
Ref. 11. september 2018 
Jarl 


