
 

 

REFERAT FRA KRETSTING I GOOGLE MEETS  

FREDAG 5. MARS 2021 1800-2200 

 

Sak 1 Konstituering  

1. Navneopprop og godkjenning av representantene  

Det møtte til sammen 21 stemmeberettigede representanter.   

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 

Godkjent  

3. Godkjenning av forretningsorden  

Godkjent  

4. Valg av møteleder  

Siren Therese Klausen (KL, Kristiansand V) ble valgt  

5. Valg av ordstyrer  

Siren Therese Klausen (KL, Kristiansand V) ble valgt  

6. Valg av referent  

Åse Kristiansen (Kristiansand V) ble valgt   

7. Valg av tellekorps  

Alfred Georg Klausen (Kristiansand V) og Øyvind Landsnes (Mandal) ble valgt  

8. Valg av representanter til å underskrive protokollen  

Trond Wirak (Grimstad) og Erlend Borge (Vågsbygd) ble valgt.   
 



Sak 2 Årsmelding 2020 og medlemsoversikt  

Siren Therese Klausen leste opp årsmeldingen for 2020 med små kommentarer til teksten.  
 
  Kommentarer som kom frem under debatten: 

NM-speiding Bergen ikke Skien 
 

Vedtak:  

Årsmeldingen for 2020 er godkjent med overnevnte merknader.   

 

Sak 3 Regnskap 2020  

Jarl Thore Larsen gikk kort gjennom regnskapet.   

Revisjonsrapport fra Ragnhild Kvarenes Eggen som viser at regnskapet er godkjent ble lagt 
frem.   

Kommentarer som kom opp under debatten:  

Ingen 

 

Vedtak:  

Overskuddet legges til kretsens egenkapital.   

Resultatregnskapet for 2020 godkjent  

 

 

Sak 4 Oppfølging av saker fra Kretsting 2020  
● Kretsleir 2020 
Kretsleder takket for komiteen som gjorde mye planlegging før avlysning. 
● Pride/Skeive sørlandsdager 
Avlyst 
 
 

Sak 5 Aktivitetsplan 2021/2022  
  Peffkurs-tur i mai -2021. Erlend og Øyvind ser videre på dette. 

Roverlandsleir Karmøy2021, Kontaktperson Torgeir Heldal, 41295233.  
Patruljeførerkurs 17-19 september 2021.  
Kretsens dag 19.september 2021: Mandal oppdagere og stifinnere, Lindesnes 
vandrere  



Ledersamling januar 2022: Vågsbygd 
Kretshelg med Kretsting fredag kveld 4. og 5.mars 2022: Kretsstyret og 
Grimstad/Solhøgda.  
Kretsens dag 18.september 2022: Grimstad og Bykle 
Kick-off for 2021 og 2022 ble nevnt. Kretsen håper at dette blir arrangert 
gjennom forbundskontoret slik det har vært de siste to årene. Ingen innvendinger 
mot å ha det sentralt i kretsen.  
Patruljeførerkurs for vår og høst var tema. I utgangspunktet ønskes det at det er 
noen som blir gode på å gjennomføre TUR kurset som gjennomfører dette. 
Kretsstyret skal se videre på gjennomføringen, og om det blir MØTE i 
september 2021, samme helg som Kretsens dag.  
 

 
Vedtak: 

 Godkjent med overnevnte endringer 

 

 

Sak 6 Tilskudd fra kretsen til gruppene for kjøp av utstyr 

Momenter fra diskusjonen:  

Kun for 2021 

Betalt-status, betalte medlemmer er gjeldene. 

Skal gjelde speiderutstyr, for gruppa. 

Før kjøpe nytt, høre med andre grupper om de har noe liggende til overs. 

Speiderbutikken har utstyrsfond for speidere, se https://kmspeider.no/nr-3-2017/speiding-for-alle-
speiderbutikkens-utstyrsfond-article6319-4068.html 

BUA låne turutstyr 

I kulepunkt 6 endres 2020 til 2021. 

 

Vedtak: 16 for, 1 mot, 4 blank 

Godkjent 

 

Sak 7 Budsjett 2021 og kretskontingent 2022  

Budsjettet ble lagt frem på følgende kontingentsatser for 2021:  

• 100,- per speider 



• 0,- per familiespeidere  
• 0,- per SFO speider  
• Ingen moderasjoner  

Det er satt av 5000,- til roverarbeid. Midlene disponeres av roverombudet.   

Momenter fra debatten:  

Roverombudet kan bruke av de 5000 til leir. 

Roverombudet kan ved søknad få støtte om midler til transportutgifter for landsleiren. 

Speiderkontingenten kr. 0 for alle 2022. (10 stemte for 0kr, 2 stemte blankt, og 4 stemte 

mot. 5 stemte tilsynelatende ikke, men det ville ikke endret utfallet) 

 
 

Vedtak:  

Speiderkontingenten for 2022 er kr. 0,- 

Budsjett for 2021 godkjent og kretskontingent for 2022 settes til 0,- per 
speider.  

 

Sak 8 Orienteringssaker  

8.1Speiderløftet  

Landsting 2019 iverksatte en ny strategi som lyder “Rundt våre leirbål er det plass til alle”. 
I denne prosessen oppleves det fra landsstyrets side naturlig å bidra til å åpne speideren. 
Formålet til organisasjonen er å hjelpe barn og unge til å utvikle en kristen tro.  

Kretsstyret ønsker å høre hvordan speiderne i kretsen tenker om en fornying og hva vi 
ønsker at delegatene til Landsting 2022 skal ha med i tankene når saken skal voteres over.  

Momenter fra diskusjonen: 
Patruljeførertinget kom med forslaget “Jeg lover å gjøre mitt beste for å være åpen for Gud, 
hjelpe andre og leve etter speiderloven.” Representantene fra Pefftinget sa at man i dag 
ikke nødvendigvis tror og at det kan være vanskelig å tro. Det å love noe kan også være 
vanskelig. Derfor ønsket de å lage et forslag som er lett å si for barn og unge og som gjør at 
ens beste er det som forventes.  
Noen savner aspektet med å få bistand av Gud til å hjelpe oss med å holde løftet.  
Noen er redde for at om vi tar bort tros aspektet blir vi ikke en kristen organisasjon. Endres 
organisasjonen vår, hvem er vi?  



Vi må være åpne for alle! 
Se originalen, den Lord Baden-Powell skapte, vi har endret tidligere.  
Vi er en del av en bevegelse, en bevegelse driver med kontinuerlig fornyelse. 
Det er faktisk et problem om speiderne våre opplever dette som vanskelig å si.  
Det har vært og er rom for lokale tilpasninger, men det er et ønske om at man ikke skal ha 
behov for dette i like stor grad 
 
Det ble foretatt en avsteming i menti for om man ønsker dagens ordlyd eller ny ordlyd.  
 

 

Det ble også utført en avsteming for å lodde stemningen på hvilken av de oppgitte 
ordlydene kretsting foretrekker: 

   
 

Sak 9 Valg  

Erlend Borge og Jarl Thore V. Larsen takket ja til gjenvalg. Birthe Bratland hadde takket ja 
til gjenvalg som vara. Øyvind Landsnes hadde takket ja til å tre inn i rollen som kretsleder 
for to år. Åse Kristiansen og Kristina Auestad har takket ja til å stille til styret for et år hver. 
Denne sammensetningen ble klappet inn med aklamasjon da det ikke forelå motkandidater 
og det ikke kom noen under møtet.  

 

 

 

  



Kretsstyret for 2021/2022 fikk følgende sammensetning: 

Kretsleder:   

Øyvind Landsnes Mandal KFUK  
KFUM speidere 

Valgt for 2 år i 2021 

Visekretsleder: Intern konstituering  

Styremedlemer:   

Elin Mari Skorstad  Vågsbygd KFUK-
KFUM speidere 

Valgt for 2 år i 2020 

Jarl Thore Larsen  Grimstad KFUK-
KFUM speidere 

Valgt for 2 år i 2021 

Erlend Borge  Vågsbygd KFUK-
KFUM speidere 

Valgt for 2 år i 2021 

Åse Kristiansen Kristiansand V 
KFUK-KFUM 
speidere 

Valgt for 1 år i 2021 

Kristina Auestad Grimstad KFUK-
KFUM speidere 

Valgt for 1 år i 2021 

Varamedlem:   

Birthe Bratland  Vågsbygd KFUK-
KFUM speidere 

Valgt for 1 år i 2021 

Andre:   

Valgkomité: 
Lindesnes 

 Valgt for 1 år i 2021 

Kasserer: Jarl 
Thore Larsen  

Grimstad KFUK-
KFUM  speidere 

Valgt for 1 år i 2021 

Revisor: Ragnhild 
Kvarenes Eggen  

Kristiansand V 
KFUK-KFUM 
speidere 

Valgt for 1 år i 2021 

 
 Kretsting ber kretsstyret før neste års kretsting å følge opp endringer i valgkomiteens arbeid.  

 

Åse Kristiansen (referent) fredag 05. mars 2021. 



…...............................................      …………………………….

 Trond Wirak       Erlend Borge 


