
 

    
 
REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 
TORSDAG 19. FEBRUAR 2015 KL.18.00 
STIFTEGÅRDEN, KRISTIANSAND 
 
Kveldsmat: Jarl     Ansvar åpning: Jarl 
 
Tilstede: Jarl Thore Larsen, Anne Mette T. Bomann, Birthe Bratland, Turid Iddmark 

Bjerland, Siren Therese Nilsen 
Forfall:  Svein Haugen, Gunnhild Helliesen, Jon Olav Rysstad Skinnarland 
 
Årshjulet 

Siste periode 
31.desember Frist innmelding av saker til Rover- & PEFFting 
6.januar Utsending av innkalling til Kretsting 6.mars 
16.-18. januar Rover- og PEFFtur til Bykle 
19.januar Ledersamling i Arendal 
23.januar Påmeldingsfrist til Roverkongress 13.-15.februar, Trøndelag 
6.februar Kretsting: Frist innmelding av saker 
7.februar Kretsting i Rogaland, Bryne 
 Jarl deltok 
13.februar Kretsting: Påmeldingsfrist 
13.-15.februar Roverkongress, Trøndelag 
 
Neste periode 
20.februar Påmeldingsfrist Patruljeførerting 13.-15.mars, Nordtangen 
 Jarl følger opp de to som ble valgt på kretsens PEFFting 
1.mars Kretsting: Sende sakspapirer til de som er påmeldt (elektronisk), Jarl 
6.mars Kretsting i Agder krets av Norges KFUK-KFUM-speidere, Øvrebø 
13.-15.mars Patruljeførerting, Nordtangen 
 Solveig og Marthe deltar fra Agder (se sak 1/15 under) 
20.mars Påmeldingsfrist for Landsting 2015, Bergen 

 
Påminnelse om påmeldingsfrister til speiderarrangement 
6.mars Påmeldingsfrist Vinter-Roland 27.mars – 1.april, Utsikten ved Odda 
 Født i ’00–’98. For deg som vil lære mer om vinterfjellet. Kurset krever 

ikke forkunnskaper. 
6.mars Påmeldingsfrist ekspedisjon vinter 28.mars – 1.april, Seljestad 
 Født i ’99–’97. Videreføring av Vinter-Roland Ekstrem. 
6.mars Påmeldingsfrist turledelse vinter 1.-5.april, Finse 
 Ledere. Ledere i normal fysisk form som har, eller skal ha, en 

lederfunksjon. Må ha gått på ski med sekk tidligere.  



Post 
Referat fra PEFFting 17.januar, Bykle 
Referat fra Roverting 17.januar, Bykle 
 
Ledertrening som tema på Kretsting? 
 Epost fra Beverpatruljen (patrulje som jobber med å videreutvikle 

Forbundets lederutdanning). Kretsstyret mener vi allerede har nok 
program for Kretstinget 6.mars. 

 
Forhåndsinnkalling til årsmøte i VABUR 18.mars 
 Tatt til etterretning 
 
Søknad om støtte til speiderne på Lindesnes sitt Sveits prosjekt 
 Se sak 2/15 

 
Sak 1/15 Bykleturen januar 2014 

Rapport, regnskap og referat fra Rover- og PEFFting er mottatt. 
 
Roverting: 

• 7 deltagere 
• Saker til Kretsting: 

o Ingen 
• Delegater til Roverkongressen i Trondheim 13.-15.februar: Øystein 

Wirak (Grimstad) og Marius Romedal (Lindesnes) 
• Delegater til Kretsting i Agder 6.mars i Øvrebø: Øystein Wirak 

(Grimstad) og Eivind Osestad (Mandal) 
• Kretsleir 

o Ønsker samarbeid med Rogaland og et Rover "opplegg" 
o Ønsker flere Roverturer i kretsen – sommerturer/ved sjøen 

 
PEFFting: 

• Ca 30 deltagere 
• Sak til Kretsting: 

o Ønsker flere turer med kretsen (dele turer mellom 6.-7.klasse og 
8.klasse og oppover) 

o PEFFene ønsker 2 PEFFkurs i året 
o Ca halvparten av PEFFting ønsker årlig tur med 

ekstremspeiding uten mat (kanskje en lengere haik på sommeren 
/ overlevelseskurs med Bear Grylls) 

o Fornøyde med Kretsens arrangementer (Bykletur, NM 
kvalifisering sammen med NSF, PEFFkurs, 
Kretsbannerkonkurranse, ledersamlingene) 

• Saker til Forbundet: 
o NM i speiding: Ønsker tilbakemelding fra dommere på hva 

slags feil man gjør. 
• Annet 

o Patruljene Flått fra Mandal, Bananfluer fra Lindesnes og Q, Rev 
og Gris fra Grimstad ønsker å delta på NSF sin 
patruljekonkurranse 17. – 19.april 



• Delegater til PEFFting på Nordtangen 13.-15.mars: Solveig Jærnes 
(Vågsbygd) og Marthe Nomedal Dokmo (Vågsbygd) 

• Delegater til Kretsting i Agder 6.mars i Øvrebø: Maren Solli (Øvrebø) 
og Odd Kristian Hagen Myre (Øvrebø) 

 
Takk til Øyvind, Morten, Sondre og Siren som arrangerte og var med på turen. 
 
Vedtak: Referatene tas til etterretning 

 
Sak 2/15 Søknad om støtte fra Lindesnes 

Søknad mottatt. Turen er en kombinert speider- og ledertreningstur og gruppen 
har allerede tjent inn over halvparten ved egeninnsats. I tillegg til 9 
speidere (9.klasse) deltar 3 ledere. 

 
Vedtak: Kretset støtter med 1000,- per speider/leder, totalt 12.000,- (3.000,- 

dekkes av Solknatten fondet) i henhold til gjeldene praksis. Regnskap og 
referat fra turen må sendes til kretsen før utbetaling vil finne sted. 

 
Sak 3/15 Nedleggelse av Øyestad & Hisøy KFUK-KFUM-speidergruppe 

Gruppene har vært hvilende i mange år og er nå formelt besluttet nedlagt. 
Utstyr som er brukbart vil bli vurdert overtatt av andre grupper i kretsen. 
Gruppenes bankkontoer vil bli avsluttet og pengene overført til kretsen 
der de vil være merket gjenoppstart av speiderarbeid i Øyestad/på Hisøy i 
henhold til Forbundets organisasjonsbestemmelser §1.9 (8 år). 

 
Vedtak: Det er selvsagt trist å legge ned grupper, men Kretsstyret tar 

meldingen fra Øyestad & Hisøy til etterretning og informerer også 
Forbundet. 

 
Annet 

Lindesnes har hatt gruppeting og valgt Monica de Klerk til ny gruppeleder. 
Kretsstyret takker Silje Djuvik Støle for den innsatsen hun har i de 5 
årene hun har sittet som gruppeleder. 

 
Ledersamling 19.januar i Arendal 
 12 ledere i kretsen var samlet til god mat og en presentasjon av arbeidet 

"Caring Homes Orphanage" (http://caringhomes.no/), som Ragnhild 
Thorstensen fra Arendal har stiftet, driver i Ghana. Jarl fortalte litt om 
aktiviteten i Forbundet (hva som ble diskutert på Kretsforum i høst og 
saker som skal opp på Landsting i april). Til avslutning var det 
opptagelse av en ny leder i Grimstad. 

 Se bilde på kretsens Facebook side. 
 

  



Kretsting 6.mars 
Jarl sender ut sakspapirene på epost 1.mars til de som er påmeldt. 
Vi fordelte ansvar for presentasjon av sakene og forberedte de sakene 

Kretsstyret skal legge frem. 
Valgkomiteen (Kristiansand V) er allerede i gang med sitt arbeid og 

håper å ha en innstilling klar til sakspapirene sendes ut 1.mars. 
Forslag til referent: Svein 
Forslag til ordstyrer: Anne Mette 
Forslag til møteleder: Jarl 

 
Kretsleir 2016 

Eva Langeland har sagt ja til å ta på seg vervet som viseleirsjef. 
Kretsstyret jobber videre med Eva og Kretsstyret i Rogaland om de 
andre posisjonene i leirkomiteen. 

Mer info om status på leirsted mm på Kretstinget 6.mars 
 
Neste kretsstyremøte: Bestemmes sammen med nye medlemmer ifm 

Kretstinget 
 
Ref. 19. februar 2014 
Jarl 


