
    
 
REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 
TIRSDAG 14. MAI 2019 KL.18.00 
STIFTEGÅRDEN, KRISTIANSAND 
 
Kveldsmat: Birthe   Ansvar åpning: Øyvind 
 
Tilstede: Siren Therese Klausen, Erlend Borge, Jarl Thore Larsen, Øyvind Landsnes, Odd 

Kristian Hagen Myre og Birthe Bratland. 
Forfall: Martin Aas (Roverombudet) 
 
Årshjulet 

Siste periode 
5-7.april Landsting 2019, Sola. 
 Vi deltok med tre delegater, en pefftingsrepresentant og en veileder for 

delegatene fra pefftinget.  
Jarl Thore Larsen og Siren Therese Klausen ble valgt inn i Landsstyret 
og Ragnhild Wirak ble valgt som vara 

5-7.april Kvalifisering til NM, Lillesand 
 Plassering av våre patruljer: Blåbær Grimstad (tredje plass totalt), Flått 

fra Mandal og Rev fra Grimstad. Fjellrev Bykle, Lappis Øvrebø, Ulvene 
Øvrebø.  

8.mai Filming til speidersti.no, Øvrebø. De gikk Tømmerenna i Vennesla. Odd 
Kristian Hagen Myre endte opp som primus motor.  

  
 
Neste periode 

  30-1.mai/juni Banevoktersamling, Nordtangen 
  5.juni Befaring på kretsleirsted  
  7-10.juni KILT, Nordtangen 
  8.juni YMCA Challenge 

14-16. Juni Kvalifisering til NM, Skien 
22-29.juni Norsk Roland 133, Horve 2 
23-28.juni Nordtangensommer 
29-6.juni/juli Roverlandsleir, Larvik 
22-2.juli/august World Jamboree, West Virginia 
3-10.august Norsk Roland 134, Nordtangen 
8-11.august Turledelse Kano, Bodø 
15.august Kick-off: speiderhøsten Agder, Kristiansand 
31-8.august/september Friluftslivets uke 
 

   
Påminnelse om påmeldingsfrister- til speiderarrangement 
15.mai Påmeldingsfrist til NM-speiding 
19.mai KILT, Nordtangen 



28.mai Banevoktersamling, Nordtangen 
22.mai Norsk Roland 133 
1.juni Roverlandsleir 
22.mai Norsk Roland 134 
22.mai Turledelse Kano, Bodø 
9.august Kick-off: speiderhøsten Agder 
 

Post 
Inn 27/3: Protokoll fra årsmøte BURiA 
Inn 23/4: Mail fra forbundskontoret om avvikling av Randesund.  
Inn 24/4: Mail fra Stein Magne Eriksen om støtte til Kandersteg tur.  
Inn 1/5: Mail fra en tysk gruppe som skal på speidertur til Sørlandet.  
Inn 2/5: Mail fra Linda Beathe Dalane med første referat fra kretsleirkomite 
Inn 6/5: Mail fra Elise på forbundskontoret om Kick-off speiderhøsten  
Inn 14/5: Mail fra Øyvind Landsnes om refusjon Patruljeførertinget.  
 

 
Sak 3/19 Intern konstituering (utsatt fra sist styremøte) 

Visekretsleder – Erlend Borge 
Ønsker vi å ha interne ansvarsområder? Evt. hvilke?  
Odd Kristian – Er gått opp til å bli ombudsleder. Det er ønskelig at han tar 

hovedansvar for roversakene, Siren følger ham opp ellers.  
Øyvind Landsnes kan ta ansvar for nettsidene.   
 
Vedtak:  
Intern konstituering av visekretsleder godkjennes.  
Siren kontakter forbundskontoret om å gi tilgang til Øyvind på kretsens 

nettside 
 
 

Sak 6/19 Oppfølging av saker fra Kretsting 2019 - fortsettelse 
Bestille nytt kretsbanner – Siren har vært i kontakt med speiderbutikken. 

Informasjon om dette er kommet på mail tidligere. Ragnhild W. har også 
hørt med peffene på NM-kvalifiseringen, og de likte ideen om å ha 
samme banner men med tekst ”BESTE PATRULJE” og ”BESTE 
GRUPPE”. Det har vært en meningsmåling på facebook med ikke veldig 
stor oppsluttning, men av 16 som svarte var 10 for samme banner.  

Merker til kretsbannerkonkuransen – Informasjon er sendt tidligere på mail. 
Alfred G. Klausen har laget ett forslag til merke basert på kretsmerket vi 
har. Spørsmålet her er hva skal teksten være?  

Siste kretssyremedlem – Siren har vært i kontakt med Lindesnes. Ikke fått mer 
respons derfra.  

 
Vedtak:  
 Siren bestiller to banner: samme banner men med tekst ”BESTE 

PATRULJE” og ”BESTE GRUPPE”. Og bestiller stenger og poser også.  
   For å markere de forskjellige lager vi noe spesielt på ”stanga”. 
 Vi ønsker at på merket skal det stå Kretsens dag og vi bestiller 500 slike 

merker og 150 små hjerter. Merket sendes ut til godkjenning til 
medlemmende i kretsstyret før det sendes til produksjon.  



 
 

 
Sak 7/19 Søknad om støtte til tur til Kandersteg  

Lindesnes skal igjen på tur til Kandersteg. De ønsker støtte til å gjennomføre.  
 
Vedtak: Kretsen bevilger 10000,- i støtte, jmf. tidligere støtte. Med 

forutsetning om at turen ikke går i overskudd og ønske om at speiderne 
lager en rapport/referat til nettsidene til kretsen.  

 
 

Sak 8/19 Kurs til kretshelg 
 
Forbundskontoret vil gjerne avklare hva slags kurs vi kunne tenke oss så fort 

som mulig. Aktuelle kurs kan være: dagskurs sikkerhet og beredskap, 
ledelse av frivillige, innføring i speiderprogrammet, speiderprogram i 
praksis. Eller vi kan be om å få noe eget. Ønsker innspill.  

 
Vedtak:  
Vi kom frem til at vi ønsket å tilby flere kurs slik at vi kan favne flere ledere til 

å delta. Vi ønsker et med førstehjelps fokus, ett med friluftsliv fokus og 
ett med mer speider fokus  

Førstehjelp: Vi ønsker å lage et øvelsesbasert kurs hvor vi muligens kan bruke 
peffer som markører. Dette vil være lærerikt for Peffer og ledere. Alfred 
Georg Klausen og Siren Therese Klausen kan ta ansvar for dette.  

Friluftsliv: Vi ønsker å ha ett kurs med fokus på primitivt friluftsliv. Gjerne i 
de baner av på bar bakke men da med tanke på at det er vinter. Dette 
kurset kan overføres til å kunne vare hele helgen om kursholder kan og 
deltakerne ønsker det. Siren kontakter Eirik Gripp Bay om muligheten 
for å kunne holde dette for oss i kretsen.  

Speiderkunnskap: Vi ønsker å ha ett kurs med litt mer fokus på 
speiderkunnskaper og da kanskje litt mer avansert. Ønsket er påfyll for 
ledere. Mulige emner kan være gourmet mat på bål, primitiv matlaging, 
tips og triks for merker og speidermøter (gjerne da med fokus på 
uteaktivitet). Learnig by doing! Dette ønsker vi at forbundskontoret 
bidrar med. Derfor sender vi disse bestillingene til dem og lar dem se hva 
de kan komme med. Dersom den som kommer fra forbundet har litt 
innsikt i hypersys så vil vi gjerne ha en liten ”spør meg om hypersys” 
stund.  

 
 

  



Sak 9/19 Pefftival 
 
Siden vi ikke skal arrangere patruljeførerkurs på høsten i år opplever jeg at det 

kan være et godt tiltak å motivere våre vandrere til å delta på Pefftival på 
Nordtangen 27-29.september.  

Hvordan kan vi som kretsstyre bidra best til dette? 
 
Forslag til vedtak:  
Vi som kretsstyre skal være positive ut i gruppene våre om arrangementet.  
Siren skal også sende en oppfordring ut til gruppelederne.  

 
 
Sak 10/19 Kick-off speiderhøsten 

 
Ønsker vi besøk av forbundskontoret på besøk for å arrangere Kick-off på 

speiderhøsten? De skal til Rogaland den 14.8, de vil gjerne komme til oss 
13 eller 15 august.  

 
Forslag til vedtak:  
Vi ønsker å forsøke å ha dette den 15.august 18-21. Vi ønsker å ha en foreløpig 

påmelding før sommeren og en endelig påmelding fredagen før.  
Vi håper på å få lokale i Vågsbygd eller Lund kirke. Siren fikser mat. 

Birthe/Erlend hører om vi kan være i Vågsbygd 
 
 
 
Annet 

Roverkongress 2020 – Det ønskes flere til en komitee. Vi kom med noen 
aktuelle navn. Det er en liste med lokaler som de starter å følge opp.  
Kretsbannerkonkuranse – Vågsbygd og Kristiansand V er arrangører. 
Konkuransen flyttes derfor til Kristiansand.  
Kretsleir – Gikk gjennom første referat. Ser kjempe bra ut!  
 
Neste kretsstyremøte: 

Når: 27.august kl.18-21  
Mat: Erlend 
Åpning: Jarl Thore 

 
Ref. 14. mai 2019 
Siren 
 


