
 
 

REFERAT TIL KRETSSTYREMØTE TIRSDAG 15/9 PÅ STIFTEGÅRDEN  
 
Tilstede: Øyvind Landsnes, Birthe Bratland (vara) og Siren Therese Klausen (KL) 
Forfall: Erlend A. Hagene Borge, Jarl Thore Larsen, Odd Kristian Hagen Myre og Elin Mari 
Skorstad 
 
Post inn: 
5.6 Mail fra Buria om prosjekter 
29.6 Mail fra Elise K. ang Kick off 
6.8 Mail fra Buria om momskompansasjon 
24.8 Mail fra Buria om tillskuddsordning fra Gjensidigestiftelsen 
1.9 Mail fra Elise N. om landsleirkomite 
 
Post ut: 
Invitasjon til Kick off 
Informasjon om vedtak fra digitalt kretsstyremøte og tilskuddsordning fra Gjensidigestiftelsen 
 
Siden sist: 
20.8 Kick-off for speiderhøsten 
 
Neste periode: 
20.9 Desentralisert Kretsens dag (10.9 utsending av oppgaver) 
 
Saksliste: 
Sak 7/20 Bykleturen 
Det var tydelige ønsker om å gjennomføre Bykleturen som vanlig etter forsøket med 
alternativ i fjor. Får vi gjennomført med tanke på Covid, kan vi låne Bykle kirke og hvordan 
blir det med deltaker antall i forhold til restriksjoner? Lindesnes har sagt de skal stille med 
voksen leder.  
 
Vedtak:  
Vi må kontakte kirka/kommunen. Få klarhet i om vi kan få låne/leie kirka. Hva som evt blir 
maks antall. Hva om vi ikke får være i Bykle kirke? 
Alternativt Peffting - for å få gjennomført selve årsmøtet.  
En kveld ett sted? Solhøgda, Gautestad, Knaben. Hytta til frikirkespeiderne i 
Vågsbygdskauen. Knaben leirskole ser ut til å være leibart i helgene. Er dette ett alternativ? 
De har en minste leie på 13000.  
 
Siren sender initielle mail til Bykle, men håper noen andre i kretsstyret kan ta videre ansvar 
for å følge opp kommunikasjonen og planleggingen av turen.  



 
 
Sak 8/20 Forslag på medlemmer til landsleirkomite 
Elise Norbrønd som er koordinator på landsleiren ønsker at vi sender henne noen navn på 
medlemmer som vi tenker kan ha lyst og noe å bidra med inn i landsleirkomiteen. Det er 
uforpliktende.  
 
Vedtak:  
Kretsstyret kom opp med noen navn som ble nevnt for Leirsjef i telefonsamtale senere på 
kvelden.  
IKKE TENKT DELT I OFFENTLIG REFERAT. Dette er forslag mer til underkomiteer enn til 
Førerpatrulje HK 
Odd Kristian.  
Solveig  
Ingrid og John Olav 
 
Sak 9/20 Kretsforum 
Etter planen skal kretsforum arrangeres som planlagt. Normalt har vi sendt kretsleder og 
visekretsleder evt annet medlem og roverkretskontakt eller annen rover. Nå kommer jo Siren 
til å delta med landsstyret, så hvis noen andre ønsker å dra så er det mulighet for det.  
 
Vedtak:  
Siren sender melding til de aktuelle og hører. Øyvind har sagt han har mulighet, Erlend kan 
ikke.  
 
 
Neste styremøte: 
Ansvar for mat: _____ og åpning: ____  


