
 
REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE ONSDAG 9/12  
 
Tilstede: Øyvind Landsnes, Siren Therese Klausen (KL), Erlend A. Hagene Borge, Jarl 
Thore Larsen og Elin Mari Skorstad. Odd Kristian Hagen Myre kom litt inn i møtet.  
 
Åpning: Siren  
 
Post inn: 
17.9 BURiA - Covid-19 kartlegging 
17.9 Forbundet - invitasjon til Kretsforum 
2.10 Valgkomiteen - forespørsel om kandidater til valg på Landsting 
22.11 Odd Kristian H. M. - reiseregning kretsforum 
1.12 Forbundet - Tips om gjennomføring av digitalt Kretsting.  
3.12 Alfred G.K. - Søknad om støtte til kurs 
 
Post ut: 
10.9 Mail med oppgavene til Kretsens dag 
13.10 Mail om Bykleturen til kirkevergen i Bykle 
2.12 Mail til forbundet om tips til evt digitalt patruljeførerkretsting 
 
Siden sist: 
20.9 Desentralisert Kretsens dag (10.9 utsending av oppgaver).  
22-24.10 Roverkretskontaktsamling, Odd Kristian deltok  
23-25.10 Kretsforum Elin Mari deltok, Siren var der med landsstyret.  
 
Neste periode: 
Patruljeførerkretsting 
Ledersamling 
 
Saksliste: 
Orientering: 
Kretsens dag vinnere - Ble ikke kåret en vinner da det ikke var så mange som deltok og det 
var vanskelig å skille de ulike bidragene. Derfor blir bare bannerne hos de respektive 
gruppene frem til neste kretsens dag. 
Fem nye godkjente ledere siden sist!  
 
Fortsettelse Sak 7/20 Bykleturen 
Mail til Bykle sendt. Men har ikke fått svar. På grunn av smitte og restriksjon utviklingen etter 
sist kretsstyremøte har det ikke virket veldig aktuelt med å få til en fysisk overnattingstur for 
patruljeførerne i januar, så helt ærlig har det ikke blitt jobbet så mye med turen. 
Patruljeførerting må vi ha i år, særlig siden det er landsting. Hva kan fenge dem på et digitalt 
fora som jeg antar er det mest aktuelle.  



 
 
Diskusjon: 
Vi ser ikke at vi kan gjennomføre patruljeførerkretstinget som tidligere. Det vil i år bli et 
digitalt arrangement.  
Vi må lage rammene for digitalt møte.  
For å gjøre det spennende må vi ha en variasjon i hvordan å jobbe med sakene.  
Vi må bruke ulike verktøy for å visualisere og få de til å jobbe med noe som de opplever 
produktivt.  
Aktuelle saker: Landsleir (ordsky - ulike tema). Speiderløfte. Åpent medlemskap - kristent 
lederskap? 
Vi ønsker å kjøre møtet i meets, men ha avstemning i en annen plattform som er 
mobilbasert. Dette er slik at gruppene kan ha samlede møter om de ønsker dette.  
Det er ønskelig at sakspapirene sendes til gruppene 2-3 uker i forveien slik at førerpatruljene 
kan jobbe med sakene før tinget.  
Går det ann at en oppgave i forkant er å finne noe som kjennetegner peffene fra gruppa fra 
de andre?  
 
Siren jobber videre med dette.  
 
Sak 10/20 Ledersamling 
Ledersamling i januar skal være i Vågsbygd. Skal vi satse på å gjennomføre fysisk, eller er 
det en gylden mulighet til å prøve ut en digital platform før kretsting om kretsting skulle bli 
digitalt? Er det greit at lederne har en fysisk samling om vi velger å avlyse for 
patruljeførerne? 
 
Diskusjon: 
Vågsbygd som arrangør sier at bruken av kirken har tidvis vært noe begrenset. Derfor kan 
det være det ikke blir mulig å være der.  
Vi velger å gå for en digital ledersamling 7 januar. Møtestart 19.00, offisiell åpning 19.30.  
Møteplanlegger/lederstien/registreringsverktøyet - 2 gjennomganger på en halvtime.  
Siren kontaker forbundskontoret for om noen kan ha en slik gjennomgang for oss.  
Prøve ut litt forskjelig av det vi kan tenke oss å bruke på kretsting.  
Tidsbruk: 30 minutter meg teoretisk gjennomgang, 20 minutter med informasjon, 30 minutter 
med lek i digitale former.  
 
Sak 11/20 Kretsting/kurshelg/saker til Kretsting 
Kretsting gjennomføres som oppsatt 5. mars 18-??. Kurshelg vil ikke bli gjennomført 2021.  
Øvrebø er arrangør.  
Møte/digitalt. Besluttning må tas i januar 
Sakspapirer en uke før.  
Kristiansand V er valgkomité.  
 
Saker: 
Regnskap  
Hva gjør vi med pengene våre? Jarl Thore forbereder sak.  
Kontingent 2022 
Årshjulet 



Peffkurs 
14+ kurs? 
Kretshelg/kurshelg 

Budsjett  
Saker fra peffting og roverting 
Økonomi roverarbeid 
Diskusjoner på landstingssaker 
Valg 
 
 
Sak 12/20 Søknad om støtte til Eventyr Svalbard fra Alfred Georg Klausen.  
Alfred Georg Klausen skal delta som stab på Eventur Svalbard. Dette er en tur/kurs for 
rovere og unge ledere med særlig fokus på skred. Det er hans erfaring med skred arbeid 
som har gjort ham til stabsmedlem. Å reise til Svalbard er kostbart. Forbundet dekker 
flybilletten, men det skal betales en stabs“deltaker”avgift på 3800kr. Han vil søke frifond og 
gruppen for å dekke inn kostnadene.  
Kretsleder Siren avstår fra saksbehandling i denne saken da det er hennes ektefelle som 
søker.  
 
Vedtak:  
Alfred Georg innvilges støtte 1000kr til deltakeravgiften. Forutsatt at kurset gjennomføres. 
Utbetaling foretas når turen er gjennomført.  
 
 
 
Neste styremøte: 20/1 digitalt 20-22.  
Ansvar for åpning: Øyvind  
 
 


