
 KRETSSTYREMØTE 
 TIRSDAG 14/6-2022 

 Til stede  Navn  Kommentar 

 X  Øyvind Landsnes (KL) 

 X  Åse Kristiansen 

 X  Jarl Thore Larsen 

 Erlend A. Hagene Borg 

 X  Svein Haugen 

 X  Silje V. Larsen 

 Kristina Auestad (vara) 

 Agenda 

 Åpning: Øyvind 
 Hva har skjedd siden sist? 
 Hva skjer i nærmeste fremtid? 
 Saksliste: 

 1.  Konstituering av det nye kretsstyret 
 2.  Utbetaling av støtte til landsleir (nå vet vi antall påmeldte fra hver 

 gruppe) 
 3.  Kick-off til høsten, dato og bestilling 
 4.  Reisestøtte til NM i Speiding 
 5.  Forespørsel fra Edland KFUK-KFUM-speiderane angående Karten 

 Fjellkyrkje 



 6.  Eventuelt 

 Referat 

 Hva har skjedd siden sist? 
 ●  Patruljekonkurranse på Tresse i Kristiansand 6. - 8. mai 

 Flått fra Mandal og Pangolin og Blåbær fra Grimstad deltok. 
 Flått kom på 2. plass 
 Pangolin kom på 4. plass 
 Blåbær kom på 6. plass 

 ●  NM i Speiding i Levanger 10. - 12. juni 
 Flått fra Mandal og Pangolin fra Grimstad deltok. 
 Pangolin kom på 3. plass, Flått på 8. plass 

 Hva skjer i nærmeste fremtid? 
 ●  Landsleir 2. - 9. juli på Forsand 
 ●  Kick-off, mest sannsynlig i Lund kirke 22. eller 23. august 

 Sak 1 - Konstituering av det nye kretsstyret 
 Valg av visekretsleder. 

 Vedtak:  er valgt av kretsstyret til visekretslederrollen. Åse Kristiansen

 Sak 2 - Utbetaling av støtte til landsleir 
 På kretsting bestemte vi at følgende støtte gis til gruppene i forbindelse med landsleiren: 

 ●  Ordinære deltakere (under 26 år): kr 750,- 
 ●  Ledere: kr 500,- 
 ●  Stab: kr 500,- 

 Vi må avgjøre om rovere skal regnes som deltakere eller ledere, og hvordan og når 
 utbetaling av støtte skal skje. 

 Forslag til vedtak 
 Rovere regnes som deltakere, og gruppene får dermed kr 750,- i støtte pr rover. 

 Vedtak: Forslag vedtatt 

mailto:ase.kristiansen@uia.no


 Forslag til vedtak 
 Kretsleder sender ut melding til gruppene om å sende inn dokumentasjon på antall deltagere 
 snarest. Utbetaling av støtte gjøres fortløpende etter at kretsleder har mottatt svar fra 
 gruppene. 

 Vedtak: Forslag vedtatt 

 Sak 3 -Kick-off til høsten, dato og bestilling 
 Forbundet ber oss om å “bestille” kick-off til høsten. Vi må komme opp med forslag på data 
 med alternativer. Kristiansand V har sagt at de kan være vertskap. 

 Forslag til vedtak 
 Mandag 22. august, subsidiært tirsdag 23. august. 

 Vedtak: Forslag vedtatt. Åse sjekker med Lund kirke, Øyvind sjekker med forbundet. 

 Sak 4 - Reisestøtte til NM i Speiding 
 Vi har satt av kr 15.000 i budsjettet til deltagelse i NM i Speiding. 
 Det deltok to patruljer, Pangolin fra Grimstad og Flått fra Mandal. De kom på henholdsvis 3. 
 og 8. plass av totalt 109 patruljer. 

 Forslag til vedtak 
 Støtten på kr 15000 fordeles likt på de to gruppene. 

 Vedtak: Forslag vedtatt. 

 Sak 5 - Karten Fjellkyrkje 
 Kretsen har fått en forespørsel fra Edland KFUK-KFUM speidarar om Agder krets vil være 
 en aktiv deltager i videre drift og vedlikehold av Karten Fjellkyrkje. Det er snakk om å gjøre 
 en større opprustning beregnet til kr 150.000 + en god del dugnad. 

 Vedtak: 
 Agder krets ser ikke at vi kan ta på oss noen forpliktelser i forbindelse med Karten fjellkyrkje. 
 Vi vil formidle forespørselen til Bykle KFUK-KFUM-speidere som den nærmeste 
 speidergruppa i Agder krets i tilfelle de skulle være interessert. 
 Øyvind sender svar til Tone Edland i Edland KFUK-KFUM speidarar, samt tar kontakt med 
 Bykle KFUK-KFUM speidere. 

 Sak 6 - Eventuelt 



 PEFFkurs Møte 
 Sted: Grimstad 
 Dato: 16. - 18. september 
 To mulige løsninger: 

 ●  Finne en eller to grupper i kretsen som kan ta på seg ansvaret for PEFFkurs 
 ●  Leie inn kursstab fra Rogaland krets 

 Vedtak: 
 ●  Ta kontakt med Rogaland krets nå før sommerferien for å høre om det er aktuelt for 

 dem. 
 ●  Ta saken opp på ledermøte under landsleiren, 

 Ledermøte under landsleiren 
 Vi inviterer til ledermøte under landsleiren, tentativt onsdag kveld mens speiderne er på haik. 
 Saker: 

 ●  PEFF-kurs, hvem kan bidra? 
 ●  Kretsleir 2024 - tanker og ønsker 

 Neste kretsstyremøte 
 Tirsdag 30. august kl 18:00 på Stiftegården 


