
 

    
 
REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 
TIRSDAG 15. JANUAR 2019 KL.18.00 
STIFTEGÅRDEN, KRISTIANSAND 
 
Kveldsmat: Birthe    
 
Tilstede: Jarl Thore Larsen, Anne Mette T. Bomann, Birthe Bratland, Siren Therese Klausen, 

Odd Kristian Myre Hagen, Ragnhild Wirak (Roverombudet) 
Forfall: Øyvind Landsnes, Linda Beathe Dalane 
 
Årshjulet 

Siste periode 
16.november Ledersamling med besøk av landsstyret 
 5 deltagere fra kretsen (Kristiansand V og Grimstad) 
16.-18.november Roverball, Vågsbygd kirke 
 Vellykket arrangement med nesten 100 deltagere 
17.desember Invitasjon til ledersamling i Grimstad 10.januar 
 Jarl sendte ut på epost til ledere/assistenter/voksne/rovere 
19. desember Sende ut invitasjon til Bykleturen samt innkalling til PEFF- og 

Roverkretsting, 18.-20.januar 
 Jarl sendte ut til gruppeledere og rovere i kretsen 
19.desember Invitasjon til Kretsbanner-/Patruljekonkurranse sammen med NSF 

samt tilhørende førstehjelpskurs, 5.-7.april 
 Jarl videresendte til gruppelederne 
6. januar Påmeldingsfrist Bykleturen 
 Se egen sak 
7.januar Innkalling til Kretsting 1.mars 
 Jarl sendte ut på epost til ledere/assistenter/voksne/rovere 
10. januar Ledersamling i Grimstad 

Se egen sak 
 
Neste periode 
18.-20.januar Bykletur med PEFF- og Roverkretsting 
1.februar Frist innmelding av saker til Kretsting 
8.februar Frist påmelding til Kretsting 
8.-10.februar Roverkongress, Asker 
22.februar Jarl sende ut sakspapirer til Kretsting 
1.mars Kretsting, Lund kirke, Kristiansand 
1.mars Påmeldingsfrist Kretsbanner-/Patruljekonkurranse, Lillesand, 5.-7.april 
8.-10.mars Patruljeførerting, Nordtangen 

  



Påminnelse om påmeldingsfrister til speiderarrangement 
17.februar Patruljeførerting, 8.-10.mars, Nordtangen 
 Kretsens 2 representanter velges på PEFFting på Bykleturen 
8.mars Landsting, 5.-7.april, Sola 
 

Post 
Inn 13/11: Invitasjon fra Sørlandet NSF til informasjonsmøte om Speidernes 

beredskap i Agder 1.desember. Videresendt til gruppelederne. Videresendt 
til gruppelederne 29/11 

Inn 28/11: Søknad om støtte til Verdens Jamboree 2019, Oda Jensen Bratland 
 Se sak 1/19 
Inn 11/12: Forslag til Roverbudsjett 2019 fra Roverombudet 
Ut 17/12: Invitasjon til ledersamling i Grimstad 10.januar sendt til alle 

ledere/assistenter/voksne/rovere 
Ut 19/12: Invitasjon til Bykleturen 18.-20.januar 2019 sendt til gruppeledere og 

rovere 
Inn 16/12: Invitasjon til Kretsbanner-/Patruljekonkurranse 5.-7. april 2019 fra 

Sørlandet NSF 
Inn 3/1: «Informasjon til kretsene om Patruljeførerting» fra Forbundet. Valg av 

delegater, pris, påmelding etc. Tas til etterretning og videreformidles til de 
som velges ut til å delta. 

Ut 7/1: Innkalling til Kretsting 1.mars 2019 sent til alle 
ledere/assistenter/voksne/rovere 

Inn 8/1: Invitasjon til Kretsting 2019 i Rogaland, 2.februar 
 Jarl har en privat avtale den dagen og kan ikke delta. Passer heller ikke for 

noen andre. Jarl takker for invitasjonen og sier at ingen kan denne gangen. 
Inn 9/1: BURIA – invitasjon til å komme med kandidater til styret 
 Vi har ingen kandidater 
Inn 15/1: Invitasjon fra Midt-Agder Friluftsråd til å bruke den nye Dagsturhytta 

i Jegersberg. Videresendt til Vågsbygd og Kristiansand V. 
 

 
Sak 1/19 Søknad om støtte til WSJ 2019 fra Vågsbygd 

Søknad fra Vågsbygd K/M speidere om reisestøtte til Oda Jensen Bratland som 
skal delta på World Scout Jamboree 2019 i USA. 

 
Vedtak: Kretsen bevilger 1.000,- i støtte 

 
Sak 2/19 Utnevne hoveddommer fra Agder KFUK-KFUM-speidere til 

Kretsbanner-/Patruljekonkurransen i april 2019 
 
Jarl har forespurt Trond Wirak som har sagt «ja». 
 
Vedtak: Trond Wirak utnevnes til hoveddommer fra Agder KM. Kretsleder 

Jarl informerer Sørlandet og Aust-Agder NSF 
 
  



Annet 
Roverball 16.-18.november 2018 

Nesten 100 deltagere var med i Vågsbygd kirke. Ingen skader. Bading, 
skogsturer og ball lørdag gikk kjempebra. Besøk av Landsstyret under 
gudstjenesten søndag – i full kirke. Veldig god innsats av 
lokalkomiteen. 

 
Ledersamling 10.januar, Grimstad 

29 deltagere fra 6 av kretsens 10 grupper 
Speidertema v/Jarl: Sikkerhet, varsling og ansvar som leder ifm 

speideraktivitet 
Moro: Marshmallow challenge med 20 spagetti, 1m tape og 1m hyssing. 

Marshmallowene kom alt fra 0 cm (2 lag) til 97,5cm (gruppelederne) 
opp i lufta. Gøy var det – både å delta og se på/observere. 

Diverse info fra Kretsstyret v/Jarl om bla. saker som skal opp på Kretsting 
og sted for Kretsting 2020 (Hamresanden foretrukket av deltagerne på 
ledersamlingen).  

 
Jarl legger ut artikkel med litt om sikkerhetstemaet på 

http://agder.kmspeider.no/ -> Nyheter -> «Ledersamling 2019» 
 
Bykleturen 

24 påmeldte (9 rovere og 15 vandrere) inkludert 2 ledere; Ragnhild Wirak 
og Odd Kristian Myre Hagen. Bussen har plass til 45 seter, så fortsatt 
ledige plasser 

Vanlig program 😊 
Siren har skrevet instruks for Bykleturen. Sendes til turlederne Ragnhild 

og Odd Kristian 
Jarl har sent ut deltagerinfo til de som er påmeldt. 
Jarl lager saksliste/papirer til PEFFting, skriver ut og sender med Ragnhild 

 Samme sakene som for Kretsting (se egen sak) 
 Siren hjelper PEFFene med gjennomføring 
 Viktig å sørge for at det blir ført referat som blir underskrevet. Tas 

deretter bilde av og sendes til kretsleder Jarl arkivering. 
Saker til Roverkretsting 

 Instruks og informasjon om reisestøtte ifm Roverkongress 
Ragnhild er hovedleder og tar ansvar for å telle på bussen i helgen samt 

gjennomføring av Roverkretsting 
Ragnhild har ansvar på langrenn. Odd Kristian har ansvar i alpinbakken. 

Siren kommer på besøk i badeland. 
Siren handler og leverer mat på bussen fredag kl.18. 

 
Økonomi 
 Regnskap 2018 er klart og sendes til revisor i løpet av få dager. 
 

  



Kretsting 1.mars, Kristiansand 
Jarl sender ut sakspapirene senest 22.februar. 
Presentasjon av sakene (se referat 20181106 for detaljer): 

 Ragnhild W: Aldersgrenser på PEFFkurs MØTE og TUR 
o Ideelt: MØTE 7-8.klasse. TUR 8-9.klasse. Roland 9-

10.klasse 
o Bør ha deltatt på MØTE før TUR 
o Saken behandles også på PEFFkretsting 
o Sak eller bare info på Kretsting? Sak 

 Jarl: Kretsbannerkonkurransen i september 
o Endring i bruk av startpoeng fra max 20 til max 0/10/20 
o Endring i poengberegning så flere grupper kan knive om 

kretsbanneret: ja, kretsstyret foreslår å bruke snitt av alle 
patruljene fra gruppen uavhengig av arbeidsgren 

 Jarl: Konkurransen for vandrere sammen med NSF i april 2019 
o Forslag om å dele ut et banner (nytt, må lages) til beste 

KM-vandrer patrulje slik de to NSF-kretsene gjør 
o Ikke egen sak, presenteres ifm budsjett 2019 

 Jarl: Sted for kretsstyremøter – vi må betale på Stiftegården 
o Kretsstyret synes vi skal støtte opp om Stiftegården som 

«speidersenter» på Sørlandet og ha kretsstyremøtene der 
selv om vi må betale litt for det 

o Ikke egen sak, presenteres ifm budsjett 2019 
 Siren: Gjøre Kretsting (nå: en kveld) om til en Kretshelg? 

o Forslag: Fredag-lørdag. Kun rovere og ledere i denne 
omgang, ikke PEFFer 

o Innhold: kretsting fredag, kurs lørdag. Gjerne med 
ekstern(e) kursholder(e) 

o Ta betaling for overnatting+mat+kurs. Gruppene kan søke 
om Frifond støtte i ettertid. 

o Forslag til vedtak: Kretsstyret samarbeider med Grimstad 
om evt helg. Hvis ikke blir det kun kretsting en fredags 
kveld som tidligere 

 Prøve i 2020. Solhøgda er ledig 28/2-1/3 2020 
 Anne Mette: Arrangementsplan 2019/2020 

o Ha faste ansvarlige grupper for noen av arrangementene? 
o Planen oppdateres, legges ved sakspapirene og 

gjennomgås/fylles ut 
 Jarl: Regnskap 2018/Budsjett 2019 

o Roverombudet har gitt innspill på Roverbudsjett. 
o Husk å sette av penger i budsjett til leie av Stiftegården og 

forklare (ikke egen sak) 
 
Roller 

 Møteleder: Jarl 
 Ordstyrer: Odd Kristian 
 Referent: Siren 

 
Grimstad er valgkomite og er godt i gang 
 Kom gjerne med forslag til kandidater – eller foreslå deg selv. 



Kretsleir 2020 
Sted: På ledersamlingen var de fleste/alle for Hamresanden fremfor 

Evjemoen, så kretsstyret avslutter dialogen med Evjemoen og inngår 
avtale med Kristiansand kommune om Hamresanden. Birthe informerer 
Evjemoen. 

Vi må få på plass en hovedkomite. Legges åpent frem på Kretsting. 
 
Neste kretsstyremøte: 

Når: Tas på mail dersom det kommer inn saker til Kretsting innen 1.feb 
Ellers; Nytt kretsstyre avtaler nytt møte etter Kretsting. 

 
Ref. 15. januar 2019 
Jarl 


