
 Kretsstyremøte tirsdag 25. mai 2021 

 Tilstede: Elin Skorstad;Jarl Thore Larsen; Kristina Auestad; Åse Kristiansen; Øyvind A. 
 Landsnes 
 Forfall:  Erlend Alexander Hanssen Borge; Birthe Bratland; 

 Post 
 Post inn: 
 14/4  Fra Lindesnes: Søknad om støtte til patruljetur 
 12/5  Fra Jarl Thore ang: Oppnevning av hoveddommer til patruljekonkurransen 
 16/5  Jarl Thore: Invitasjon til patruljekonkurranse 2021 

 Post ut: 
 15/4  Søknad om driftsmidler til Buria 
 22/5  Innkalling til kretsstyremøte 25/5 

 Aktivitet 
 Siden sist: 
 16-18/4  Digitalt Landsting 2021 
 12/5  Digitalt møte om gjennomføring av Patruljekonkurranse / NM i speiding 

 Neste periode: 
 12/6  Patruljekonkurranse 
 13/6  Desentralisert NM 

 Saksliste 

 1.  Konstituering (Øyvind) 
 ○  Utnevnelse av visekretsleder - Åse Kristiansen 

 2.  Orienteringssaker 
 ○  Buira (Øyvind) 

 ■  Øyvind redegjorde kort for søknaden som normalt gir kretsen 20.000 - 
 25.000 kr i årlig støtte. 

 ○  Patruljekonkurransen/NM  (Jarl Thore) 

https://agder.kmspeider.no/kalender/patruljekonkurranse-og-desentralisert-nm-2021-article17419-2926.html
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 ■  Jarl Thore presenterte opplegget for patruljekonkurransen og NM i 
 speiding. I år avholdes begge deler samme helg. På lørdag 12. juni er 
 det patruljekonkurranse sammen med Sørlandet og Aust-Agder NSF. 
 De beste patruljene fra hver krets (tre fra KM) går videre til 
 desentralisert NM på søndagen. 

 ■  Se 
 https://agder.kmspeider.no/kalender/patruljekonkurranse-og-desentrali 
 sert-nm-2021-article17419-2926.html 

 3.  Søknad om støtte fra Lindesnes (Øyvind) 
 ○  Vedtak: Kretsstyret er innstilt på å støtte patruljeturen for 9. klassinger i.h.h.t. 

 Økonomisk støtteordning i kretsen  . Dette betyr at turen støttes med inntil kr 
 1000 pr deltaker begrenset til kr 10.000 totalt for å dekke eventuelt 
 underskudd på turen. Enkelt regnskap som viser inntekter og kostnader med 
 turen samt en kort rapport må vedlegges oppdatert søknad etter at turen er 
 gjennomført før støtten utbetales. 

 ○  Rapporten kan gjerne være i et format som egner seg for publisering på 
 kretsens hjemmesider. Det er også ønskelig med en presentasjon på et 
 krets-arrangement. 

 4.  Investeringsstøtte til gruppene (Jarl Thore) 
 ○  Informasjon til gruppene 

 ■  Se egen info på  Økonomi og støtteordninger - Agder 
 KFUK-KFUM-speidere (kmspeider.no)  under “Tilskudd fra kretsen til 
 gruppene for kjøp av utstyr i 2021” 

 ■  Øyvind sender ut påminnelse om ordningen og dens frister asap. 
 ○  Frister 

 ■  Frist for opptelling av betalende medlemmer utsettes fra 1. juni til 1. 
 juli p.g.a. lite aktivitet i enkelte grupper denne våren. 

 ○  Regler 
 ■  Se egen info på  Økonomi og støtteordninger - Agder 

 KFUK-KFUM-speidere (kmspeider.no) 

 5.  Høstens arrangement (Øyvind) 
 ○  Kretsens dag 19. september 

 ■  Lindesnes og Mandal 
 ●  Øyvind tar kontakt med Lindesnes for å avklare sted før 

 sommeren. 
 ●  Avtale planleggingsmøte i august 

 ○  PEFF-kurs 
 ■  “Tur” vurderes gjennomført 17. - 19. september. På søndag formiddag 

 ender deltakerne opp på stedet for Kretsens dag. Øyvind og Erlend 
 ser på saken. 
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 ■  Prioriterer ungdomsskoleelever 8. - 10. klasse. 

 6.  Eventuelt 

 Neste møte 
 Tirsdag 7. september 2021 kl 18:00 - 21:00 på Stiftegården 
 Øyvind snakker med Siren angående reservering av lokalet 


