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Sak 6/20 Patruljefører kurs TUR høsten 2020.  
De som er primusmotor bak høstens Peffkurs opplever ikke at smittevernet kan ivaretas på 
en tilfredsstillende måte. Andre gjennomfører kurs. Fra nasjonalt hold blir vi oppfordret til å 
opprettholde aktivitet.  
 
Momenter fra diskusjonen:  
Utfordringene ved: transport, overnatting og å forholde seg til smittevernreglene med tanke 
på geografisk tilhørighet.  
 
Vedtak: 
Kretsstyret velger å utsette patruljeførerkurset høsten 2020, til våren 2021 med håp om en 
bedre situasjon med tanke på Covid-19 som tillater gjennomføring.  
Mulighet for å gjennomføre lokalt. Ta evt kontakt med kretsleder ved interesse.  
 
 
Sak 7/20 Kretsens dag 2020 
I prinsippet kan vi gjennomføre kretsens dag med under 200 deltakere, og klare å håndtere 
konkurransen med fokus på smittevern. Utfordringene ligger gjerne i transport, samle fra 
ulike destinasjoner, smitteoppsporing og behov for foreldre til å kjøre. 
Forslag om å lage oppgavesett - og sende dette ut i gruppene og gruppene kan avholde 
desentralisert Kretsens dag i år.  
 
Momenter fra diskusjonen: 
Samme utfordringer som ovenfor, med unntak av overnatting, men heller antall totale 
deltakere og lister.  
Vi snakket om hvordan dagen kunne gjennomføres. Og tanker om form.  
Sosiale medier, profilering og å se at de andre speiderne gjør det samme er viktig.  
Uansett må det være en god instruks på gjennomføring og hva som må være klart i forkant 
(særlig da i forhold til sosiale medier).  
Konklusjon 
Ønsket er en desentralisert kretsens dag som kan arrangeres på søndagen vi skulle hatt 
Kretsens dag 20/9. Oppgaver vil bli sendt ut med instruks den 10/9.  
Vi ønsker å opprette hashtagen #agderkmspeider på instagram slik at bilder kan deles der 
(så klart i henhold til gjeldene GDPR-reglement) som også vil bidra til en tilhørighet for 
speiderne med å se hva de andre gjør denne dagen. Vi ønsker også å få denne hashtaggen 
opp som automatisk oppdatering på Agder sine nettsider.  
Erlend og Øyvind ser på oppgavene til oppdager/stifinner.  



Lindesnes lager oppgaver til vandrerne 
Jarl Thore ser på nettsidene og muligheten for automatisk oppdatering. 
Siren jobber med en instruks og sender informasjon til gruppene.  
 
Vedtak:  
Kretsstyret avlyser Kretsens dag som vanlig arrangement på kretsplan, men legger til rette 
for et desentralisert arrangement hvor vi sender ut oppgavesett som kan løses av 
henholdsvis oppdagere/stifinnere og vandrerne.  
 


