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REFERAT FRA KRETSTING I VÅGSBYGD 
FREDAG 2. MARS 2018 
 
Møtet ble holdt i Vågsbygd kirke. Kvelden startet med en liten velkomst ved Birthe og 
Brita og andakt ved Brita. Så ble vi servert taco før vi tok fatt på Kretstingssakene. 
 
Sak 1  Konstituering 

1. Navneopprop og godkjenning av representantene 
Det møtte til sammen 20 stemmeberettigede representanter. 
I tillegg var disse tilstede: 
Øyvind Lorentzen og Erlend Borge (Hjelp på kjøkken) 
 

2. Godkjenning av innkalling og saksliste 
Rover/roverombud som presenterer saker, men helt greit. 
Godkjent.  
 

3. Godkjenning av forretningsorden 
Godkjent. 
 

4. Valg av møteleder 
Jarl Thore Larsen (KL, Grimstad) ble valgt. 

 
5. Valg av ordstyrer 

Anne Mette T. Bomann (vise-KL, Kristiansand V) ble valgt. 
 

6. Valg av referent 
Hilde Marie Salvanes (kretsstyremedlem, Grimstad) 

 
7. Valg av tellekorps 

Øyvind Lorentzen og Erlend Borge er valgt 
 

8. Valg av to representanter til å underskrive protokollen 
 
Hilde Fjeldgaard og Ragnhild Wirak er valgt 
 

Hilsen fra våre gjester: utgår 
Presentasjon av kandidater på valg i sak 9. 

 
14: Kommer det Roverrepresentant til kretsstyret framover? 

 1: Ja, Hilde Marie møter som ombudsleder. 
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Sak 2  Årsmelding 2017 & medlemsoversikt 
 
Jarl Thore Larsen leste opp årsmeldingen for 2017 med 
småkommentarer til teksten. 
Kretsen har omtrent samme antall medlemmer som for ett år siden. 
 
Korrigeringer til årsmeldingen som ble sendt med sakspapirene: 
 VABUR heter nå BURiA 
 Det var ikke Smul leir i 2017 
 Isbjørn fra Grimstad kom på 8. plass i Patruljekonkurransen. 
 Mandal og Bykle arrangerte kretsbannerkonkurranse.  
 Under Kretsbannerkonkurransen står det 10 grupper, men skal 

være 11 grupper. 
 

Kommentarer som kom opp under debatten: 
 14: Er det ikke Hisøy Margrethe er i? 
 Svar: Gruppen som er etablert heter «Hisøy og Øyestad» og er 

tilknyttet Øyestad menighet 
 3: Må roverkontakten velges? 
 Svar: Roverombudet blir enige om hvordan rollen som roverkontakt 

skal tildeles. Kan være en ide at Roverombudsleder og 
Roverkontakt er det samme, men ikke gitt at det er slik. 

 4: Roverne hadde en julesamling i Lund kirke. 
 2: Hvorfor bare roverkontakt og ikke ombudsleder kan delta på 

roverkontaktsamling må man spør nemda om. 
 
Vedtak: 
 Årsmeldingen for 2017 godkjent med overnevnte merknader 
 

 
Sak 3  Regnskap 2017 

 
Jarl Thore Larsen gikk kort gjennom regnskapet og la til 
småkommentarer der noe virket uklart. 
 
Revisjonsrapport fra Ragnhild Kvarenes Eggen. Regnskapet er 
godkjent. 
 
Kommentarer:  
Landsting 2015 må rettes til 2017 
 
Vedtak: 

Underskuddet på kr 5 320,86 dekkes av kretsens 
driftsmidler.  

Kretsens totale beholdning (driftskonto og fond) har en 
oppgang på kr 15 939,73. 

 
Regnskapet for 2017 godkjent. 
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Sak 4  Oppfølging av saker fra Kretsting 2017 
 

PEFFtingsaker 
 

– Sykkelhaik på kretsleir 
  Kretsstyret: Notert 

– Feste på skjorteermene når man bretter opp 
  Kretsstyret: Uklar status 
  Arne/Thomas -> PEFFting i forbundet 2017 -> Speiderbutikken? 

– Merke for å skille mellom vandrere og PEFF/PASS 
  Kretsstyret: Avklart og tatt inn i draktreglementet 2017: Fest 

ekstra PEFF/PASS-merke på skjerfet bak (frivillig) 
 
Kommentarer som kom opp under debatten: 
 21: Hva betyr PASS 

o Svar: Patruljeassistent 
 9: Har de nå 3 ting som viser at de er PEFF/PASS? 

o Svar: Nei, 2. Merke på høyre skjortelomme og merke bak på 
skjerfet 

 2: Samme hvilken alder man har, har man et merke for å vise 
PEFF/PASS 

 7: Synes ikke at merket er stort nok 
 2: Da tar PF-delegater dette med til nasjonalt PEFF-ting 

 
Rovertingsaker 
 

– Info: Roverkretsting flyttet til august 
– Info: Roverombud i Agder opprettet 
– Info: Samkjøring av Roveropptagelse i kretsen 
– Oppfordring: Ung deltagelse – inkludering i gruppene 
– Oppfordring: Ledersamtale til alle over 17år 
– Oppfordring: Bruk det nye programmet 
 
Kommentarer som kom opp under debatten: 
 3: Når ble det bestemt at Roveropptagelsen ikke skulle være felles i 

kretsen? 
o 1: Ble bestemt på roverkretsting 2017  

 
 1: Det blir roveropptagelse på landsleiren 
 2: Roverombud får dette ut til roverne 

 
Økonomisk støtte ifm Roverkongressen 
 

– Kretsen gir økonomisk støtte tilsvarende reise og deltagelse for 2 
rovere fra kretsen til den årlige Roverkongressen 
=> Hensyntatt i budsjett 2017 
 

Kommentarer som kom opp under debatten: 
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 1: Satt strek over at det velges delegater til roverkongress siden det er 
feil. Hvem som helst (Rovere) kan delta på roverkongress. De velges 
ikke. 

 
Økonomisk støtte til gruppene – presisering 
 

– Kun søknader til støtte ifm arrangement støttes, ikke innkjøp av utstyr 
 

Kretsen gir økonomisk støtte tilsvarende reise og deltagelse for 2 
 
PAUSE!!! 
 
Sak 5  Innsendte saker og forslag 
 

5.1a Patruljeførerting: PEFF merke 
 
Forslagsstiller: 
Patruljeførerting i Agder 2018 
 
Sak: 
Fortgang i saken med PEFF merke. 
 
Kretsstyrets forslag til vedtak: 
Allerede løst. Se sak 4. 
 
Kommentarer som kom opp under debatten: 
 PF-delegatene er ikke fornøyd med det som er komt. Ønsker for 

eksempel: Rosa skjerf, hatt, eller annet. 
 14: Rosa skjerf finnes allerede. Brukes av «De Makalause». 
 1: Det er lilla, hva med neonrosa? 
 
Vedtak: 

Kretsen kan ikke gjøre mer. Representantene til PEFFting på 
Nordtangen kan evt ta saken opp igjen der – sammen med 
PEFFene fra resten av landet 
 

5.1b Patruljeførerting: Turer i kretsen 
 
Forslagsstiller: 
Patruljeførerting i Agder 2018 
 
Sak: 
Flere PEFF turer i kretsen, For alle vandrere (slik som Bykleturen) 
 
Kretsstyrets kommentar: 
Ingen 
 
Kommentarer som kom opp under debatten: 
 Regi av kretsen? På tvers av grupper? 
 16: Er det spørsmål til kretsstyret? Er det konkrete forslag? 
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o Ikke konkrete forslag. 
 19: De som har hatt begge PF-kursene, ønsker et alternativ til de. 

o 2: Det er nye PF-kurs. Mulig å komme en gang til. Husk også at 
patruljekonkurransen er sosialt og kan tas som en tur. 

 16: En idé, en haik for ungdomsskole alder. Gi de et kart->god tur. 
o 13: Det er veldig gøy, når man er kommet frem finner man på egne 

aktiviteter. 
 2: Husk at vi akkurat har introdusert Patruljekonkurransen sammen med 

NSF. Foreslår at vi får den ordentlig i gang før vi vurderer enda mer 
aktivitet. 

 
Kretsstyrets forslag til vedtak: 
Vi etablerer ikke flere turer i regi av kretsen på det nåværende tidspunktet. 
 
Vedtak: 

Kretsstyrets forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig. 
 

5.1c Patruljeførerting: Trompet på leir 
 
Forslagsstiller: 
Patruljeførerting i Agder 2018 
 
Sak: 
Ønske om trompetforbud på leir.  
 
Kretsstyrets kommentar: 
Verken Kretsstyret eller leirkomiteen har hatt trompeter på leir, og ser ikke 
problemet.  
 
Kretsstyrets forslag til vedtak: 
Dette ser vi ikke som noe problem, kommer ikke til å gjøre tiltak. 

 
Kommentarer som kom opp under debatten: 

 Ikke blåseinstrumenter, eller piano (for det er så tungt) 
 Det var noen speidere som hadde med seg trompeten som man var 

misfornøyd med… 
 

 
Vedtak: 

Verken Kretsstyret eller leirkomiteene kan bebreides. Det var 
speidere som hadde med trompet. 
Ønsket om å ikke bruke trompet notert.  
 

5.1d Patruljeførerting: Alternativer til speiderskjorte 
 
Forslagsstiller: 
Patruljeførerting i Agder 2018 
 
Sak: 
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Alternative plagg til speiderskjorte. F.eks. hettegenser. Et plagg som er 
praktisk, og som er godkjent som skjorte. 
 
Kretsstyrets kommentar: 
Ingen 
 
 

 
Kommentarer som kom opp under debatten: 
 Går an å gjøre andre ting, som virker bra. 
 Bra forslag, ta det opp, men må sikkert godkjennes 
 3: Uniformen er allerede fin. Man bruker ikke speiderskjorte på utemøter. 
 2: Hvilke sammenhenger vil dere ha annet plagg enn speiderskjorte? 

o 7: Arbeidsantrekk 
 14: Speiderbutikken selger profilartikler allerede.  
 16: De som har vært i forsvaret vet at der har man perm uniform, og en 

arbeidsuniform, begge er offisielle. Dere ber også om dette, sant?  
o 2: Husk at retningslinjene for nye «skjorten» da fører til enda en 

kostnad for speiderne. 
 3: Et plagg dere kan bruke til offisielt? 
 19: Når de skal justere speiderskjorte, kan de få skjorte som er praktisk. 

 
Kretsstyrets forslag til vedtak: 
Speiderskjorte er vårt hoved plagg og brukes ved seremonier. Ingenting i 
veien for å bruke andre plagg resten av tiden. 
 
Vedtak: 

Kretsstyrets forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig. 
 

5.1e Patruljeførerting: Aldersspredning blant Vandrerne 
 
Forslagsstiller: 
Patruljeførerting i Agder 2018 
 
Sak: 
For stor spredning i alder på Vandrerne.  
 
Kretsstyrets kommentar: 
Allerede da det nye programmet vi nå har ble vedtatt, ble det besluttet å 
evaluere det ifm Landsting 2019. 
 
Kommentarer som kom opp under debatten: 
 2: Programmet og alt rundt skal opp til evaluering på Landsting 2019.  
 19: Gruppen kan gjøre lokale tilpasninger.  
 2: Lokale tilpasninger ved å slå sammen arbeidsgrener, ja, men 

aldersinndelingen (hvem som er Oppdager/Stifinner/Rover) gjelder alle. 
 20: Blir problemer på konkurranser om det bare er 5. klassinger på en 

patrulje hvis man har 1 patrulje per klassetrinn. 
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 2: Det er derfor vi har Patruljesystem – ønske om aldersspredning, de eldre 
veileder og lærer opp de yngre. Går også ann lokalt å ta hensyn til stor 
aldersspredning ved å velge å ha 5-7.klasse i noen patruljer og 8-10.klasse 
i andre. 

 
Kretsstyrets forslag til vedtak: 
Følge Landstingets vedtak (2015) om å teste ut det nye programmet frem til 
2019, for da å evaluere det.  
 
Vedtak: 

Kretsstyrets forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig. 
 

5.2a Roverting: Langrenn på Bykleturen 
 
Forslagsstiller: 
Roverombudet i Agder 
 
Sak: 
Mulighet for langrennstur på Bykleturen, samtidig som alpint/badeland. 
 
Kretsstyrets kommentar: 
Fult mulig å gjennomføre 
 
Kommentarer som kom opp under debatten: 
 11: Kan vi ikke det allerede? 
 2: Kjenner ikke til om det er mulig, men snakk i hvert fall med minst en 

annen, slik at det er minst to på tur. 
 3: Har vært mulig før, bør være mulighet. 
 7: Er ikke problem så lenge det er minst to 
 16: De som har sett løypene rundt Hovden, klare regler på hvor de skal 

bevege seg.   
 20: Har vært problem med buss. Kan ikke ha med flere par ski. 

o 9: De som vil på langrenn vil sikkert litt i fjellet også. 
o Holder med ett sett ski, avklart på forhånd. 

 8: Må også se folkene an på om de kan gå alene 
 19: Godt alternativ til de som ikke vil i bakken eller badeland. 
 14: Har alle på Bykleturen alpint? 

o 7: Annet hvert år hadde det blitt tur, og andre år ikke tur i det hele tatt. 
 1: Skal det være to og to som del av vedtaket? 
 3: Hva om det bare er en som vil på langrenn? 
 20: Alle kan holde følge, bare ekstra i sekken på de spreke. 
 
Kretsstyrets forslag til vedtak: 
Tas med i invitasjon og planlegging/gjennomføring av Bykleturen fra 2019.  
 
Vedtak: 

Kretsstyrets forslag til vedtak ble vedtatt enstemmig. 
 

5.2b Roverting: Roveropptagelse 
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Forslagsstiller: 
Roverting i Agder 2017 
 
Info sak: 
Roverne kommer ikke til å ha felles roveropptakelse i kretsen, men det er 
utarbeidet noen retningslinjer vi ønsker at vil gjøre at alle får en god og verdi 
opptagelse. En rover kan gjerne være med på opptagelse i andre grupper. 
 
Kommentarer som kom opp under debatten: 
 20: Har vi et system for samarbeids roveropptagelse? 

o Facebook 
o 1: Per nå, nei. Det bør det være. (Forslag kom senere) 

 3: Er det retningslinjer, eller må alle følge? 
o Retningslinjer 

 2: Forslag til at ombudet skal få vite om opptagelse for at opptagelsen skal 
være godtatt. (Retningslinjer) 

 Oppfordring til rovere: Inkluder rovere og aspiranter 
 13: Gruppeledere har ikke mail til alle roverne. 
 2: Ombudsleder kan få tilgang til hypersys. Hjelper lite hvis Gruppeledere 

ikke oppdaterer.  
 17: En egen leder for roverne i gruppen 

o 1: Rovermentor. 
 16: Gruppeleder bør være back-up. Roverne har selv plikt til å nå rovere. 

Meld deg i facebookgruppen hvis du vil ha info. 
 
Vedtak: 

Infosaken tas til etterretning.  
 

5.2c Roverting: Agderroverne tildelt Roverballet 
 
Forslagsstiller: 
Roverombud/Komité for nasjonalt roverball 2018 
 
Info sak: 
Roverne i Agder ble tildelt årets Roverball på Roverkongressen i februar. Det 
blir arrangert 16. – 18. november i Vågsbygd kirke. Trenger hjelp til praktiske 
oppgaver. 
 
Kommentarer som kom opp under debatten: 
 Brita har mulighet til å hjelpe. 
 
Vedtak: 

Tas til etterretning. 
 

5.2d Roverting: Holdninger og handlinger 
 
Forslagsstiller: 
Roverting i Agder 2017. Dårlige holdninger og handlinger mellom rovere og 
rover-ledere. Må være forbilder for vandrere.  
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Info sak: 
Roverne minner om at eldre speidere og ledere er forbilder for yngre speidere. 
Vi bør derfor tenke på hvordan vi oppfører oss sammen med yngre for å 
unngå at dårlig oppførsel smitter over på dem. 
 
Kommentarer som kom opp under debatten: 
 9: Ikke bare holdning og handlinger. Være bevist ordbruket. Andakt på hver 

samling. 
 
Vedtak: 

Infosaken tas til etterretning. 
 

5.3 Kretsbannerkonkurransen – stil & svei 
 
Forslagsstiller: 
Kretsstyret 
 
Sak til dialog: 
Hva er riktig stil og sveis på Kretsbannerkonkurransen? 
 
Bakgrunn: 
 For nye speidere er Kretsbannerkonkurransen første møte med andre 

speidere i kretsen 
 Ønske om lik/rettferdig bedømming av stil og sveis 
 Ikke alle har økonomi til speiderskjorte 
 Opptagelse og utdeling av skjerf i gruppene gjennomføres gjerne senere 

på høsten – etter kretsbannerkonkurransen 
 
Kommentarer som kom opp under debatten: 
 19: Har dette vært et problem? 
 20: Ikke nødvendigvis alle på post er ledere, det er kanskje alle hjelperne 

som ikke vet hvordan vi skal vurdere speiderne. 
 21: Skal man ha skjorte uten skjerf? 
 17: Det finnes folk som trekker på stil og sveis. Selv om man sier at man 

ikke er tatt opp til ny arbeidsgrein. Saken kan diskuteres nå, men 
diskuterer i kretsstyret. 

 9: Kan tas opp på kretsting. 
 19: Stil og sveis skal ikke ha noe å si. 
 5: Skal ikke ha individuell spørsmålstilling. 
 14: Bør ha retningslinjer til postmannsskap. 
 3: Vi har jo retningslinjer for kretsbannerkonkurransen 
 2: Ja, og de sier ingenting om stil og sveis. 
 19: Har ikke hørt om at vurdering skal være på Kretsbannerkonkurranse. 
 13: Det er vurdering på NM og Roland. 
 2: Ønsker å ha skjorten som et formelt plagg.  
 9: Selvfølgelig har man skjerfet til skjorten. Har gutter krav om skjorte i 

buksen? 
o Praktiseres forskjellig mellom K og M 
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 19: Har forskjellige folk. Vil være en imøtekommende organisasjon. Det 
handler om at barnene skal ha det gøy. Kretsbanneret vår skal ikke være 
alvorlig. Raushet og aksept gir glede. 

 Vi vil ikke vurdere stil og sveis. 
 
Forslag til vedtak: 
Kretsstyret får i oppgave å lage en instruks for postmannskap. Sendes ut til 
gruppelederne for godkjenning og legges så ut på kretsens WEB side.  
 
Vedtak: 

Forslaget over vedtatt med 19 for, 0 mot og 1 avholden.  
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Sak 6  Aktivitetsplan 2018/2019 
 

Vi har funnet arrangør til alle arrangementer 
Ledersamling januar 2019: Grimstad 
Kretsting 1. mars 2019: Kristiansand V 
PEFF-kurs "Møte" 20.-22. september 2019: Mandal 
Kretsbannerkonkurranse 22.september 2019: Vågsbygd og Kristiansand 
V 
 

Kommentarer som kom opp under debatten: 
 18: Vågsbygd kan sikkert arrangere, men gjerne hjelp. 
 5: Kristiansand V kan hjelpe. 

  
Forbundets aktivitetsplan 2018 er tilgjengelig på: 

https://kmspeider.no/getfile.php/1395033/Filer/arrplan_2018_web.pdf 
 

 
Oppdateringer aktivitetsplan:  
-Roverne: lage årshjul for roverarrangement. 
 
Vedtak: 

Aktivitetsplanen 2018/2019 gjennomgått og godkjent med 
oppdateringene over 

 
Sak 7  Budsjett 2018 og kretskontingent for 2019 

 
Budsjettet ble lagt frem basert på følgende kontingentsatser: 

 100,- per speider 
 0,- per familie for familiespeidere 
 0,- per SFO speider 
 Ingen moderasjoner 

 
Kommentarer som kom opp under debatten: 
 14: Stemmer det at det er 2019? 
 2: En endring på PF-kurs. Kretsen vil ta 200,- per deltager på PF-kurs-

fordi frifond ikke kan gis til kretsen. Gruppene må søke om Frifond og 
får det automatisk basert på søknaden. 

 Roverarbeid: 
o 2: Foreslår å sette av pott på 6500 på all roveraktivitet. Ombudsleder 

får ansvar for bruken, kretsstyret fører regnskap.  
o Roverkongress utenfor disse 6500? 
o 2: Foreslår at 6500 dekker alt roverarbeid. 
o 15: Får ombudet støtte til ombudsmøter? 
o 2: Det blir opp til roverombudsleder å fordele de midlene som 

roverne er tildelt 
o 20: Tok opp hvem som har ansvar for roverøkonomi. Det skal være 

en læring. Ikke la kretsstyret styre alt. 
o 14: Kommer det regnskap fra roverne? 
o 2: Roverutlegg vil være en del av kretsens regnskap, men fordel om 

roverombudsleder også fører en oversikt. 
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Vedtak: 
Budsjett for 2018 godkjent ved akklamasjon 

 
 
Sak 8  Orienteringssaker 
 

8.1 FUTURA 
 
Fellestransport tog (speidere) 
Følgende grupper har meldt seg på med totalt 87 speidere & ledere: 
Grimstad, Kristiansand V, Mandal, Lindesnes, Vågsbygd, Øvrebø 
 
Bestilling er sendt til NSB. 
 17: Er det før 15. april at siste frist for justeringer?  
 2: Per nå kan vi gjøre justeringer. Kommer til å sjekke påmeldte til leir mot 

påmeldte på tog med gruppelederne etter 15.april. 
  
 
8.2 Kretsleir 2020 
 
Oppstart planlegging av Kretsleir 2020 
Kretsstyret ønsker allerede nå å minne om Kretsleir i 2020 og at de som 
ønsker å bidra eller har forslag til leirsted tar kontakt med kretsstyret. 
 
 
 
8.2 Informasjon fra Landsstyret/Forbundet 
 
 Utgikk siden ingen fra Landsstyret/Forbundet var til stede 
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TAKK TIL KRETSSTYRET SOM HAR VÆRT! 
 
Sak 9  Valg 
 
Øyvind presenterte valgkomiteens (Mandal) innstilling til nye medlemmer av 
kretsstyret. 
 
Kretsstyret for 2018/2019 fikk følgende sammensetning: 
 
Kretsleder: 
Jarl Thore Larsen  Grimstad KFUK-KFUM-speidere  Valgt for 1 år i 2018 
 
Styremedlemmer: 
Anne Mette Bomann  Kristiansand V KFUK-KFUM-speidere  Valgt for 2 år i 2017 
Siren Therese Nilsen  Kristiansand V KFUK-KFUM-speidere  Valgt for 2 år i 2017 
Birthe Bratland   Vågsbygd KFUK-KFUM-speidere  Valgt for 2 år i 2017 
 
Odd Kristian Myre Hagen Øvrebø KFUK-KFUM-speidere   Valgt for 2 år i 2018 
Øyvind A. Landsnes  Mandal KFUK-KFUM-speidere   Valgt for 2 år i 2018 
 
Varamedlemmer: 
Linda Beathe Dalane  Øvrebø KFUK-KFUM-speidere   Valgt for 1 år i 2018 
 
Valgkomitè: 
Grimstad         Valgt for 1 år i 2017 
 
Andre: 
Kasserer: Jarl Thore Larsen  Grimstad KFUK-KFUM speidere  Valgt for 1 år i 2018 
Revisor: Ragnhild Kvarenes Eggen Kristiansand V     Valgt for 1 år i 2018 
 
 
Kretsleder: Jarl Thore Larsen, med forbehold om at Landsstyret godkjenner.  
 Enstemmig 
 
Styremedlem (2 år): Odd Kristian Hagen Myre  
 Enstemmig 
 
Styremedlem (2 år):  
Øyvind A. Landsnes: 15 
Linda Beathe Dalane: 3 
Blank:2 
 
Vara: 
Jan Sverre Romedal: 1 
Linda Beathe Dalane: 18 
Blank: 1  
 
Kasserer: Jarl Larsen.  
Enstemmig 
 
Revisor: Ragnhild Kvarenes Eggen 
Enstemmig 
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Valgkomité: Grimstad 
Akklamasjon 
 
 
Sak 10 Annet 
 
 Det ble gjort vedtak om at Visekretsleder må godkjenne alle billag, om kretsleder og kasserer er 

samme person.  
 9 Rovere fra kretsen deltok på Roverkongress i Kopervik 9.-11.februar 

o Oppfordrer til at gruppene støtter. Får noe støtte fra kretsen. 
 Thomas Norum og Arne de Klerk (begge Lindesnes) representerer Agder på Ungdomstinget på 

Nordtangen 9.-11.mars 
 Påmeldingsfrist for vinterkursene i forbundet: 4.mars 

o Vinter Roland 
o Ekspedisjon Vinter 
o Turledelse Vinter 

 Gruppeledere: Husk politiattest i henhold til retningslinjene til Forbundet 
o http://www.kmspeider.no/no/Materiell/Beredskap_og_sikkerhet/Politiattest/  

 Gruppeledere: Husk å sjekke om noen av lederne dine oppfyller kravene til noen av forbundets 
Hederstegn 

o http://www.kmspeider.no/no/Materiell/Okonomi_og_administrasjon/Hederstegn/  
 Gruppeledere: Har dere husket å sende revisjonsrapport for grupperegnskap 2016 til Jon Olav før 

Kretsting 2018? 
o 3 mottatt så langt 

 
Førstehjelp Grunnkurs RBG-Patruljekonkurranse på lørdag 
 
***************************************************************************************************************** 
 
Vågsbygd, 2. mars 2018 
Hilde Marie Salvanes (referent)  
 
 
 
……………………………….   …………………………………….. 
Hilde Fjeldsgaard, Mandal Ragnhild Wirak, Grimstad 
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DELTAKERLISTE 
KRETSTING, 2. mars 2018 
 
# Gruppe Navn 
 Arendal GL + 3 
 Bykle GL + 2 
 Eydehavn GL + 1 
 Grimstad GL + 6 
1  Hilde Marie Salvanes (leder Roverombudet) 
2  Jarl Thore Larsen (Kretsleder) 
3  Konrad Helliesen 
4  Ragnhild Wirak (medlem Roverombudet) 
 Hisøy & 

Øyestad 
GL + 1 

 Kristiansand V GL + 3 
5  Anne Mette T Bomann (GL & Visekretsleder) 
6  Åse Kristiansen 
 Lindesnes GL + 10 
7  Arne deKlerk (rep Patruljeførerkretsting) 
8  Marc deKlerk 
9  Martin Bentsen 
10  Thomas Mælen (rep Roverkretsting) 
11  Thomas Norum (rep Patruljeførerkretsting) 
12  Preben Solberg 
 Mandal GL + 8 
13  Helene Helliesen (rep Roverkretsting) 
14  Hilde Fjeldsgaard (GL) 
15  Kjetil Osestad 
16  Øyvind Landsnes 
 Randesund GL + 1 
 Vågsbygd GL + 6 
17  Birthe Bratland (GL & Kretsstyre) 
18  Brita Sørlie Jærnes 
 Øvrebø GL + 6 
19  Eva Langeland (GL) 
20  Linda Beathe Dalane (Kretsstyre) 
21  Turid Iddmark Bjerland 
 Landsstyret (Ingen) 

 


