
	

	

REFERAT FRA KRETSTING PÅ SOLHØGDA 

FREDAG 28. FEBRUAR 2020 

Sak 1	Konstituering 

1. Navneopprop og godkjenning av representantene	

Det møtte til sammen 20 stemmeberettigede representanter.  

2. Godkjenning av innkalling og saksliste	

Godkjent 

3. Godkjenning av forretningsorden	

Godkjent 

4. Valg av møteleder	

Siren Therese Klausen (KL, Kristiansand V) ble valgt 

5. Valg av ordstyrer	

Øyvind Landsnes (Kretsstyremedlem, Mandal) ble valgt 

6. Valg av referent	

Erlend Borge (Kretsstyremedlem, Vågsbygd) ble valgt  

7. Valg av tellekorps	

Elin Mari Skorstad (Vågsbygd) og Ragnhild Kvarenes Eggen (Kristiansand V) ble 
valgt 

8. Valg av representanter til å underskrive protokollen	

Alfred Georg Klausen (Kristiansand V) og Brita Sørli Jærnes (Vågsbygd) ble 	
	 	 	 	 	 	 valgt.  

 

Presentasjon av kandidater på valg i sak 8 ved valgkomiteen (Erlend Borge, Vågsbygd).  

 



Sak 2	Årsmelding 2019 og medlemsoversikt 

Siren Therese Klausen leste opp årsmeldingen for 2019 med småkommentarer til 	 	
	 teksten. 

Kretsen har en nedgang på 4 medlemmer sammenlignet med for ett år siden 

Korrigeringer til årsmeldingen som ble sendt med sakspapirene: 

• Kretsting 2019 var i Lund kirke. 	
• Peff ting, Lars Vegard Osestad. Mandal	
• Peff ting 	
• Skrivefeil ved valg til landsstyret	
• Kick off Vågsbygd 	
• Verdens jamboree 3 deltakere	
• Lederkonferanse 4 fra grimstad, 1 øvrebø og 1 fra vågsbygd	
• Skrivefeil ved kretstyremøter.	
• Roverlandsleir 2stk	

Vedtak: 

Årsmeldingen for 2018 er godkjent med overnevnte merknader.  

Sak 3 	Regnskap 2019 

Jarl Thore Larsen gikk kort gjennom regnskapet.  

Revisjonsrapport fra Ragnhild Kvarenes Eggen som viser at regnskapet er godkjent ble 
lagt frem.  

Kommentarer som kom opp under debatten: 

• Leirkonto	

Vedtak: 

Underskuddet på 4602,64 tas fra kretsens egenkapital.   

Regnskapet for 2019 godkjent 

Sak 4	Oppfølging av saker fra Kretsting 2019 

• 2 saker fra patruljeførerkretsting	
o Sykkel-/båthaik	

§ Vil bli lagt til rette for sykkelhaik. Og kano	
o Nye merker for Tråkk	

§ Ble ikke gjort vedtak på dette i fjor. Ikke vært oppfølging. 	
• 4 saker fra roverkretsting/Roverombudet	

o Fellesroveropptak	
§ Kjøres høsten 2020. Jobbes med av roverombud. 	



o Roverkretsting i august	
§ Ikke gjennomført. 	

o Roverkongress Agder	
§ Gjennomført arrangement. Det er kommet nye retningslinjer fra forbundet 

om hva som skal til for at arrangører kan velges. 	
o Roverombud	

§ Roverombudet har ikke fungert som ønsket det siste året. Odd Kristian 
Hagen Myre har fungert som roverombudsleder/roverkretskontakt. 	

• 2 saker fra Kretsstyret	
o Kretsbannerkonkurransen	

§ Nytt poengsystem ble prøvd ut. Så ut til å virke greit. 	
§ Vi hadde også en utdeling med mindre premier som komiteen synes 

fungerte bra. 	
§ Nytt merke ble delt ut – noe tungvindt med utdeling av de små hjertene. 

Vi vet jo ikke hvor mange som kommer og da er det vanskelig å bestille 
riktig antall hjerter. Det var svært godt oppmøte i år. 	

§ Det ble kjøpt inn nye bannere. 	
o Retningslinjer for patruljeførerkurs møte og tur. 	

§ Retningslinjene ble vedtatt, men er ikke brukt enda da vi ikke har hatt kurs 
denne perioden. 	

Sak 5	Aktivitetsplan 2020/2021 

• Fortsette med kretshelg? 	
o Fortsette med kretshelg, men tilpasse med flere aktiviteter samt alternativ for dem 

som ikke vil med på kretsting.	
o Lang reisevei.	
o Gruppene må motivere lederne til å delta på kurs. 	
o Sette fokus også på muligheten for å komme til kurset på lørdagen	

Sette opp arrangører for de forskjellige arrangementene 

o Ledersamling januar 2021: Vågsbygd	
o Kretsting 2021 5.mars: Øvrebø	
o Patruljeførerkurs TUR 2021 vår: 	

§ Kretsstyre finner arrangør 2021	
§ De som skal arrangere TUR 2020 er ikke negative til å kjøre det 2021 

også, men vil kjøre det engang først. 	
o Kretsens dag 2021 19.september: Mandal/Bykle.	

• Annet: 	
o Leder til å delta på Bykleturen	

§ Lindesnes stiller en leder i disposisjon til å delta. 	
o Flere grupper på patruljekonkuransen. 	

 



Vedtak: 

                   Godkjent med endringer 

Sak 6	Budsjett 2020 og kretskontingent 2021 

Budsjettet ble lagt frem på følgende kontigentsatser for 2021: 

• 100,- per speider	
• 0,- per familiespeidere	
• 0,- per SFO speider	
• Ingen moderasjoner	

Det er satt av 5000,- til roverarbeid. Midlene disponeres av roverombudet.  

Kommentarer som kom opp under debatten: 

• Lederkontigent	
§ sette ledersats i null og bevare speiderens?	
§ sette samtlige i null? (35000 fra egenkapital)	
§ evt bevare 100 til alle	
§ Spørsmål til å sette ned utgifter i forbundet.	

• Dyre arrangementer fra forbundet t.eks lederkonferanse	
• Legge pengene andre steder les:speiderne.	
• Viktigheten ved å tilby profesjonelle kurs slik at lederne føler seg 

ivaretatt.	
§ Votering på kontigentsatsene	

• Forslag for at alle sin kontingent settes til 0. 1for og 19mot	
• Forslag for at ledere settes til 0,- og speidere 100,- 8 for, 10, mot 

og 2 blank	
• Forslag om å bevare gjeldene satser godkjent med akklamasjon.	

Vedtak: 

Budsjett for 2020 godkjent.  

Sak 7	Orienteringssaker 

1. Kretsleir 2020 	

Linda Beathe Dalane kom med en kort oppdatering på status på kretsleir 

Erlend forteller litt om program. 

Brita forteller litt om Leirbål 

Øyvind forteller om intendatur. 

Trond Forteller om haik. 



Sanitærforhold iht corona. 

Behov for livreddningskurs ved bading på haikeområdene	

Sykle til leir, sykle til leir premie og flest fra en gruppe som sykler. 

2. Pride/Skeive Sørlandsdager	

Siren kom med en liten orientering om deltakelse på Skeive Sørlandsdager august 
2020.  

Momenter som kom opp under samtale: 

• Utfordringer med organisasjonen FRI sine synspunkter. 
• Oppfattelse av at majoriteten av kretstinget ikke er negative til oppfordring om 

deltagelse, men at det ikke skal inn i arrangementsplanen vår.  
• Ønske om å delta for å vise at vi er ett sted hvor man kan være trygg uansett 

legning.  
• Vi som individer og medlemmer i organisasjonen har muligens andre syn, men vi 

ønsker å vise at vi har rom i organisasjonen vår for alle.  
3. Informasjon fra Landsstyret/Forbundet	

Siren og Jarl Thore viste Power Point med informasjon fra landsstyret.  

Momenter de skal ta tilbake til nasjonalplan: 

• Holde kostnadene nede. 	
• Spørsmål ang. fornying av politiattest	

Sak 8	Valg 

Erlend Borge (Vågsbygd) presenterte valgkomiteens innstilling til nye medlemmer av 
kretsstyret.  

Fra før møtet hadde Øyvind Landsnes takket ja til gjenvalg. Samt Martin Aas og Glenn 
Grønli sagt at de kunne stille til valg. Martin ble nøtt til å trekke sitt kandidatur.  

Under møtet kom Odd Kristian Hagen Myre med forslag om at han kunne stille til valg 
for ett år. Kretsleder presiserte at hun sterkt ønsket ett kvinnelig medlem inn i styret. Da valgte 
Elin Mari Skorstad å stille til valg.  

Kretsstyret for 2020/2021 fikk følgende sammensetning: 

Kretsleder:   
Siren Therese Klausen  Kristiansand V KFUK-

KFUM speidere 
Valgt for 2 år i 2019 

Visekretsleder:   
Erlend Borge Vågsbygd KFUK-KFUM 

speidere 
Valgt for 2 år i 2019 



Styremedlemmer   
Jarl Thore Larsen Grimstad KFUK-KFUM 

speidere 
Valgt for 2 år i 2019 

Øyvind Landsnes Mandal KFUK-KFUM 
speidere 

Valgt for 2 år i 2020 

Elin Mari Skorstad Vågsbygd KFUK-KFUM 
speidere 

Valgt for 2 år i 2020 

Odd Kristian Hagen Myre Øvrebø KFUK-KFUM 
speidere 

Valgt for 1 år i 2020 

Varamedlem   
Birthe Bratland Vågsbygd KFUK-KFUM 

speidere 
Valgt for 1 år i 2020 

Valgkomité   
Kristiansand V  Valgt for 1 år i 2020 
Andre:   
Kasserer: Jarl Thore Larsen  Grimstad KFUK-KFUM 

speidere 
Valgt for 1 år i 2020 

Revisor: Ragnhild Kvarenes 
Eggen  

Kristiansand V KFUK-
KFUM speidere 

Valgt for 1 år i 2020 

 

Ellers kom det opp at kretsstyret bør se på mulighetene for å endre måten valgkomiteen bør 
jobbe på frem mot neste kretsting.  

Sak 9	Annet 

• Odd Kristian Hagen Myre, Martin Berntsen og Eirik Wirak deltok på Roverkongress i 
Kristiansand 7.-9.februar. Det var 100 deltakere fra hele landet. Godt jobba til komiteen! 
Spesielt takk til Odd Kristian og Emilie Hovland. 	

• Andrea Evenstad, Elise Skarpeteig Harkestad og Alida Røed Haaland(Grimstad) 
representerer Agder på Ungdomsting på Nordtangen 6.-8.mars. 	

• Påmeldingsfrist til Kretsleir, og frister for eksempel raier og hunved. 	
• Gruppeledere: Husk Politiattester	

o http://www.kmspeider.no/Politiattest/	
o Søk elektronisk på http://politi.no/ 	

• Gruppeledere: Husk å sjekke om noen av dine ledere er kvalifisert til Forbundets 
hederstegn https://kmspeider.no/hederstegn/category828.html	

• Påminnelse til alle: svar på henvendelser når dere får. 	
• Takk til Grimstad for bevertning og omgivelser for årets kretshelg! 	

Solhøgda 28. Februar 2020 

Erlend Borge (referent) 

 



 

 

 

 

…...............................................	 	 	 	 	 …........................................... 

Brita Sørli Jærnes	 	 	 	 	 	 	 Alfred Georg Klausen 


