
 

    
 
REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 
TIRSDAG 6. NOVEMBER 2018 KL.18.00 
STIFTEGÅRDEN, KRISTIANSAND 
 
Kveldsmat: Øyvind   Ansvar åpning: Odd Kristian 
 
Tilstede: Jarl Thore Larsen, Anne Mette T. Bomann, Birthe Bratland, Siren Therese Klausen, 

Øyvind Landsnes, Odd Kristian Myre Hagen, Linda Beathe Dalane, Ragnhild Wirak 
(fungerende leder i Roverombudet) 

Forfall: Ingen 😊 
 
Velkommen til Ragnhild som representant for Roverombudet i kretsen. 
 
Årshjulet 

Siste periode 
21.-23.september Pefftival, Nordtangen 
21.-23.september Patruljeførerkurs ved Bibelskolen i Grimstad 

Segen sak 
23.september Kretsbannerkonkurranse ved Bibelskolen i Grimstad 
 Se egen sak 
1.oktober Søknadsfrist FriFond – søke ifm Patruljeførerkurs (kretsstyre) og 

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

Odd Kristian og Jarl deltok. Se egen sak 
 
Neste periode 
16.-18.november Roverball, Vågsbygd kirke 
 Over 80 påmeldte da påmeldingsfristen gikk ut 9.november. 
 Planleggingen er i rute. Lokalkomiteen har full kontroll. 
 Ønskelig med flere voksne som kan hjelpe med ulike oppgaver under 

helgen (matservering, rydding, fiksing etc). 
16.-18.november Landsstyret kommer på besøk til Agder 
 Jarl jobber med Landsstyret med å planlegge besøket. 
 Alle ledere inviteres til å møte Landsstyret fredagen (mail er sent ut). 
15. desember Sende ut invitasjon til Bykleturen samt innkalling til PEFF- og 

Roverkretsting 
6. januar Påmeldingsfrist Bykleturen 
xx. januar Ledersamling i Grimstad 
 Se egen sak  
18.-20.januar Bykletur med PEFF- og Roverkretsting 

  



Påminnelse om påmeldingsfrister til speiderarrangement 
9.november Roverball 16.-18.november, Vågsbygd 
16.desember Kursholderkurs, 25.-27.januar, Forbundskontoret i Oslo 
6.januar Roverkongress, 8.-10.februar, Vardåsen kirke i Asker 
 Gruppene må sponse deltagelse og huske å søke om FriFond 
17.februar Patruljeførerting, 8.-10.mars, Nordtangen 
 Kretsens 2 representanter velges på PEFFting på Bykleturen 
8.mars Landsting, 5.-7.april, Sola 
 

Post 
Inn 13/9: BURiA; har vi lyst på besøk av daglig leder? Nei 
Inn 29/9: Status regnskap fra kasserer Jon Olav. Se «Annet» 
Inn 3/10: Informasjon fra BURiA om United World Colleges (UWC). 

Informasjonsmøter ble holdt i Arendal (10.10) og Kristiansand (9.10). 
 Vurderes som ikke relevant for våre speidere. 
Inn 26/10 og 1/11: Informasjon fra Sørlandet krets av NSF om innføring av leie 

for møtelokaler i Stiftegården ifm drift og restaurering av bygget. Se sak 
om «status kretsens økonomi» 

 
Sak 4/18 NM i speiding 2018, reisestøtte 

 
Det er budsjettert med 5.000,- i reisestøtte til NM i speiding som i år ble 

arrangert på Nøtterøy, Tønsberg. 
De budsjetterte midlene fordeles slik på de 3 patruljene som deltok: 

Rev, Grimstad kr 2.000,- (beste patrulje i patr.konk. i april) 
Blåbær, Grimstad kr 1.500,- 
Tusseladdene, Mandal kr 1.500,- 

 
Vedtak: De 3 gruppene/patruljene anses informert gjennom dette vedtaket. Jarl 

informerer kasserer Jon Olav om å betale ut støtten som beskrevet over. 
 
Sak 5/18 PEFFkurs i Agder 

 
Det deltok 38 Vandrere på PEFFkurset 21.-23.september i Grimstad. 
Takk til Grimstad som arrangerte «Grunnkurs for Patruljeførere, tema møte». 
Kursstart måtte utsettes fra fredag til lørdag morgen pga uvær, men man kom 

likevel gjennom hele programmet 
 
Erfaringer 

 Kuret oppleves som litt vel teoretisk, og når man i tillegg har mindre tid 
enn kurset er laget for, så blir det vel mye teori fordi aktivitet/sosialt må 
utgå. Kan gjerne gjennomføres innendørs med innlagte 
utendørsaktiviteter. 

 Revurdere om man skal dele ut Patruljeliv – evt bare noen til hver 
gruppe 

 Vurdere hvem kurset er for (alder) 
 Vurdere kvalitet vs kvantitet – hvor mange deltagere kan vi ha og 

fortsatt få god kvalitet 
 



Økonomi: Resultat når gruppene betaler inn 200,- (som de får igjen i Frifond) 
minus utgifter = ca 4.000,- 

 
Vedtak: Til informasjon 

 
Sak 6/18 Kretsbannerkonkurransen 2018 

I år deltok 127 (2017: 117, 2016: 109, 2015: 156, 2014: 154, 2013: 109) 
speidere fordelt på 24 (2017: 25, 2016: 24, 2015: 30, 2014: 27, 2013: 22) 
patruljer. 

Resultat 
 Oppdagere 

1. Rødstrupe, Øvrebø, 66 poeng 
1. Revungene, Grimstad, 66 poeng 

 Stifinnere 
1. Ulvungene, Vågsbygd, 83 poeng 
2. Havørn, Grimstad, 82 poeng 
3. Haregjengen, Vågsbygd, 79 poeng 
4. Hoggorm, Øvrebø, 78,5 poeng 
5. Skorpion, Mandal, 73 poeng 

 Vandrere 
1. Flott, Mandal, 78 poeng 
2. Blåbær, Grimstad, 73 poeng 
3. Vimsespettene, Lindesnes, 73 poeng 
4. Lappis, Øvrebø 72,5 poeng 
5. Rev, Grimstad 72 poeng 
6. Isbjørn, Grimstad, 70 poeng 
7. Dovendyrane, Vågsbygd, 69 poeng 
8. Tusseladdene, Mandal, 67 poeng 
9. Mågane, Vågsbygd, 64 poeng 
10. Rosapanter, Lindesnes, 63 poeng 
11. Reinsdyr, Lindesnes, 63 poeng 
12. Fjellrev, Bykle 55,5 poeng 
13. Pegasus, Øvrebø, 55,5 poeng 
14. Rompetrollane, Vågsbygd, 53 poeng 
15. Gaupene, Kristiansand V, 52 poeng 
16. Dovendyr, Kristiansand V, 51,5 poeng 
17. Ulvene, Lindesnes, 42 poeng 

 Kretsbanner 
1. Grimstad, 229,67 poeng 
2. Øvrebø, 225,05 poeng 
3. Vågsbygd, 155,55 poeng 
4. Mandal, 152,44 poeng 

 
Kretsstyret gratulerer alle vinnerne og deltagerne med flott innsats. 
Takk til Grimstad og Lindesnes for flott gjennomføring og til alle speidere og 

ledere/foreldre som kom. 
Noen erfaringer fra årets arrangement: 

 Var tidlig ferdige pga korte poster mellom postene og tidsbegrensning 
på postene (først og fremst Vandrere) 

 Infoskriv til postmannskap. Virket det? Ja 



 Vi er veldig fornøyd med dette arrangementet som samler alle 
arbeidsgrenene 

 Kretsstyret ønsker å se på hvordan vi kan endre poengberegningen slik 
at flere/alle grupper kan konkurrere om Kretsbanneret 

  
Vedtak: Til informasjon 

 
Annet 

Status kretsens økonomi v/Jarl 
Vi er innenfor budsjett både på inntekter og utgifter 
Leie av møterom i Stiftegården: Sørlandet krets av NSF som driver huset 

trenger inntekter til driften og har besluttet å ta betalt 200,- per møte vi 
har der. OK for kretsen? Alternativer? 

 Tas opp ifm budsjett på Kretsting 
 
Kretsforum Gran 26.-28.oktober 

Odd Kristian og Jarl deltok på en flott samling med representanter fra 
alle/de fleste kretsstyrene i landet 

Roverombudsleder Ragnhild deltok ikke grunnet kollisjon mellom 
Kretsforum og Gruppetur i Grimstad. Det ble da prioritert at Kretsleder 
dro. 

Kun Roverombudsleder og Kretsleder kom med innspill på ting som 
fungerer bra og utfordringer i kretsen som kretsene skulle presentere på 
Kretsforum. Jarl laget plakat. 

Bra: Når vi slår sammen flere arrangement, får vi flere deltagere 
(PEFFkurs+Kretsbanner) 

Utfordringer: Dårlig deltagelse på Roverarrangement 
Mye informasjon om; saker som skal opp på Landsting i april 2019 (Sola), 

saker Landsstyret jobber med, ny strategiplan for forbundet, arbeid med 
ny inntektsaksjon (erstatte kalendersalget?), justering av SpF lover, 
program evaluering, «kretsene rundt», Hypersys 

 
Roverball 16.-18.november 

Ragnhild fortalte om status på arrangementet. 
Vi leier svømmehall til deltagerne (tas av Roverbudsjettet) 

  



Ledersamling januar, Grimstad 
Dato er ikke satt. Jarl følger opp så vi får ut invitasjon til gruppene i god 

tid – i løpet av desember. 
Program: 
 Status Kretsleir 2020 
 Valg Kretsting. Hvem er på valg og hvordan finne kretslederkandidater  
 Gjennomføring av PEFFkurs møte & tur. Får vi til begge? Hvordan? 
 Informasjon om saker som ble diskutert på Kretsforum 
 Input fra gruppene på Hypersys. Brukes det? Hva savnes/skal til for at 

det skal være nyttig? 
 Utvide kretsting fra kun fredag til Kretsting fredag (evt også 

roversamling) + lederkurs lørdag? Evt hvor? 
 Noe praktisk og informasjon om HMS/sikkerhet på tur/trygg 

speiding/varsling/hjemmeleder/rapportering av uhell/ulykker/skader 
 Oppfriskning av våre egne rutiner 
 Rapportering til Forbundet i ettertid – har vi krav om det? 
 Invitere noen eksterne/fra forbundets (ressursgruppen i 

Forbundet) til å informere? Jarl sjekker 
 + Noe gøy 

 
Bykleturen januar 2019 

Oppdatert dato: 18-20.januar 
Ansvarlig: Odd Kristian + Ragnhild (Roverombudet ) 
Invitasjon – Jarl lager og sender ut når buss er avtalt & bestilt 
 Inkludert påmelding 
 Betaling med VIPPS (helst) evt kontant på bussen 
Kirke – OK. Siren har gjort avtale om lån 
Buss – Siren sjekker med FMU. Siren har ikke hørt noe fra FMU. 

Backupplan: turbuss. Jarl bestiller. 
PEFFkretsting (7.-10.klasse). Odd Kristian organiserer (kanskje Siren) 
 Skal velge 2 deltagere til nasjonalt PEFFting (Nordtangen) og Kretsting 

(Kristiansand) 
Roverkretsting (for Rovere, ikke Roveraspiranter) – Ragnhild W 
Siren: status instruks – hva som forventes av ansvarlig og aldersgrenser for 

tingene. In progress :) 
Mat: Siren kjøper inn og leverer på bussen 
Aktiviteter lørdag: slalombakken, langrenn og badeland 

 
Kretsting 1.mars, Kristiansand 

Lokalkomiteansvarsperson: Anne Mette 
Valgkomiteen -> Grimstad 

Hvem er på valg? 
Kretsleder: Jarl 
Styremedlemmer: Anne Mette, Siren og Birthe 
Vara: Linda Beathe 

Fordeling av kretsarrangement 
Går fra rett-frem rullering mellom gruppene til litt mer fordeling av 

arrangementet? 
Rullere på: Ledersamling, Kretsting 



Fast ansvarlig gruppe for: PEFFkurs grunnkurs «møte» og 
videregående «tur»? Begge hvert år eller annet hver år? Alltid 
«møte» kurs sammen med Kretsbanner og «Tur» en annen helg? 

Fast ansvar for Patruljekonkurransen sammen med NSF (annet hvert 
år)? 

Aldersgrense for PEFFkurs, grunnkurs «møte» og videregående «tur» 
Nå: 7-10.klasse 
Ny: 7-8.klasse? 8-9.klasse? Annet? «Møte» ikke for 10.klasse fordi de 

eldste ubevist kan ta for mye «plass»? 
Ikke mulig å delta to ganger? Begrunnelse: Da «kan» man mye og tar 

ubevist mye plass. 
Må ha deltatt på «møte» for å kunne delta på «tur»? 
Men; opp til lederne å vurdere avvik der det er fornuftig. 
Ønsker motiverte kursdeltagere. 
Ideelt: «møte» 7-8.klasse. «tur»: 8-9.klasse. Roland: 9-10.klasse 
 Sak til Kretsting 2019: Hvem er kursene for? Forslag til sak/vedtak 

med underlag må utarbeides til kretsstyremøte i januar så det kan 
sendes til PEFFkretsting 

 Ny: Min 8.klasse, og må ha gått grunnkurset «Tur» 
Kretsbannerkonkurransen 

Kan vi justere reglementet mht konkurransen om kretsbanneret slik at 
flere grupper kan har muligheten til å vinne det? 

 Sak til Kretsting 2019: Justering i poengberegningen? Forslag til 
sak/vedtak med underlag må utarbeides til kretsstyremøte i januar 
så det kan sendes til PEFFkretsting 

Økonomi 
 NSF har begynt å ta leie for bruk av Stiftsgården – 200,- per møte. 

Også for møter i Roverombudet. 
 Alternativer? Må tas inn i kretsens budsjett. 

Roverbudsjett 
 Roverombudet må lage forslag til budsjett for roverne 2019: 

Arrangementer, reise til ombudsmøter, evt leie møtelokaler 
(Stiftegården), reisestøtte ifm Roverkongress, mer? 

 
Patruljekonkurransen 2019 

Sammen med Sørlandet og Aust-Agder krets av NSF 
Sted: Møglestumoen, Lillesand 
Dato: 5.-7.april 
Kretsstyret må utpeke en hoveddommer fra Agder krets innen 1.februar. 

Tas opp på ledersamlingen i januar. 
 
Kretsleir 2020 

Birthe er i dialog med Evjemoen. 
Anne Mette har allerede sjekket med Kristiansand kommune om 

Hamresanden 
 Status tas opp på ledersamling/kretsting – inkludert etablering av 

leirsjef/leirkomite 
 

  



Neste kretsstyremøte: 
Når: 15.januar kl.18-21 
 Saker: saker til PEFFkretsting og Kretsting 
Mat: Anne Mette (alle tar med julekakerester) 
Åpning: Linda Beathe 

 
Ref. 6. november 2018 
Jarl 


