
Agder
KFUK-KFUM speidere

Kretsstyremøte 16/11-2021
Saksliste og referat

Saksliste
Se referat under.

Referat
Til stede:

Øyvind, Jarl Thore, Kristina, Erlend, Åse

Saker

1. Investeringsstøtte - status
Det innvilges kr 500 pr. betalende medlem uansett alder. Basert på liste hentet ut fra Hypersys
19.08.2021.

Nye søknader siden sist:

● Bykle ønsker å kjøpe ny lavo. Kretsleder har snakket med Olav Skinnerland, og gitt
klarsignal om at de må kjøpe inn i år og sende kopi av kvittering innen starten av
desember.

Kun en gruppe har send inn regnskap/kopi av kvitteringer til nå.

Vedtak: Kretsleder sender ut påminnelse til gruppeledere om frist for innsendelse av
regnskap.

2. Utstyr fra Justvik
Status fra Kristiansand V.

Utstyret ligger på loftet i kirka. Planlegger å ha liste klar til ledersamling i januar.

3. Evaluering og resultatliste fra Kretsens Dag
Lindesnes og Mandal samarbeider om å arrangere Kretsens dag. Invitasjon skal ifølge
Brynjulf Bakklund sendes ut i dag, 7/9.

Sted: Furulunden i Mandal, parkering ved Seilforeningens bygg langs Bankeveien.

Tid: 19/9 11:00 – ca. 15:30

Poengberegning
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Det skjedde en feil ved utregning av poeng med det resultat at 3. plass ble gitt til feil
vandrer-patrulje. Sannsynlig årsak er feil i regneark. Det ble laget nytt regneark for
anledningen.

Scouts own/andakt

Det var ingen Scouts own/andakt dette året. Det ble savnet av en del.

Avstand mellom postene

Avstanden mellom vandrerpostene var for lang. Se vedtak.

Vedtak:

Jarl oppdatere websiden om kretsens dag med:

a) Et kvalitetssikret regneark for beregning av poeng.
b) Legg til program-mal som også inneholder Scouts own/andakt
c) Presiser at det skal være kort avstand mellom postene, dvs at man må kunne se fra den

ene posten til den andre.

4. Lederkonferansen
Hvem deltok fra kretsen

Åse, Ragnhild, Jarl

Jarl og Åse fortalte fra lederkonferansen.

Aksjon: Jarl, Åse, Ragnhild har et innlegg på ledersamling i januar. Highlights.

5. Roverball, Asker
Deltok noen fra kretsen?

Så langt vi vet deltok ingen fra kretsen.

6. Ledersamling i januar
Øyvind:

Dato: ?. januar, 2022

Ansvar: Vågsbygd

Tema:

● Highlights fra lederkonferansen
● Landsleir
● Patruljekonkurransen
● Speidernes dag

Vedtak: Kretsleder sender ut invitasjon laget av Vågsbygd innen starten av desember.
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7. Vandrertur/PEFFting i januar
Åpen påmelding for alle

Når? En helg med en attraktiv, fysisk aktivitet på lørdagen

Vedtak: Vi utfordrer Lindesnes til å arrangere tur i januar.

Subsidiært arrangere vi en en-dags aktivitet med PEFFting. Erlend sjekker klatresentre.

8. PEFFkurs
Øyvind:

TUR

Ansvar: Erlend og Øyvind

Plan: Månedsskiftet April/Mai – endelig dato settes før jul. Vi avventer dato for
patruljekonkurransen.

9. Roverkongress 11-13. februar i Ålesund
Kristina:

Noen som planlegger å dra dit?

Se kmspeider.no for mer info

Påmeldingsfrist 11/1-2022.

De som ønsker å dra kan søke kretsen om reise- og deltagerstøtte.

Vedtak: Øyvind tar med info om roverkongress i e-post til gruppene nå før desember.

10. Status Roverarbeid i kretsen
Kristina går av som roverkontakt.

Kretsstyret jobber med å finne en erstatter.

Erlend sjekker med et par rovere i Vågsbygd.

11.Status grupper
Øyvind:

Gruppe Medlemmer

Arendal 9

Bykle 17
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Grimstad 50

Kristiansand V 21

Lindesnes 71

Mandal 44

Vågsbygd 71

Øvrebø 22

Sum 305

Rekruterings aktiviteter: Se sak 12 Speidernes Dag.

Hisøy og Øyestad: Ingen medlemmer, ingen synlig aktivitet – vi må få avklart status.

Eydehavn: Ingen medlemmer, ingen synlig aktivitet – vi må få avklart status.

Vedtak: Øyvind kontakter gruppene for avklaring og eventuell nedleggelse.

12. Speidernes Dag 23.april 2022
Jarl Thore:

Mulighet for å få opp til 25.000,- i støtte til arrangement.

Vet gruppene om det & planlegger noe?

Se Speidernes dag, 23. april - KFUK-KFUM-speiderne (kmspeider.no)

13. Reklamere for Forbundsarrangement
Jarl Thore:

14. Landsleir til sommeren
Jarl Thore:

Noe vi skal planlegge på kretsnivå der?

Få/ingen grupper svarte på Forbundets undersøkelse om deltagelse.

Vi informerer på ledersamling i januar.

15. Jamboree i Sør-Korea 2023
Øyvind:

E-post til kretsledere fra Geir Olav Kaase, Speidernes Fellesorganisasjon

https://kmspeider.no/arrangementer/speidernes-dag-23-april-article17903-810.html
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jamboree.no

Vedtak: Øyvind: Ta med info i e-post til gruppene. Legg ut info/flyer på Facebook.

16. Eventuelt
 Smul-leir

 Sørlandet krets inviterer til Smul-leir 10. – 12. juni, 2022 på Lista.

 Vedtak: Øyvind sender ut forhåndsinfo til gruppene.

 

 Patruljekonkurransen

 Sørlandet krets er arrangør. Dato kommer snart.

 

Frister i.f.m kretsting

Sjekk Kretsting - Agder KFUK-KFUM-speidere (kmspeider.no)

Neste kretsstyremøte

Tirsdag 8/2 kl 18:00 – 21:00 i Stiftegården

https://agder.kmspeider.no/kretsting/category3543.html

