
 

    
 
REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 
TIRSDAG 14. APRIL 2015 KL.18.00 
STIFTEGÅRDEN, KRISTIANSAND 
 
Kveldsmat: Anne Mette     Ansvar åpning: Jarl 
 
Tilstede: Jarl Thore Larsen, Anne Mette T. Bomann, Svein Haugen, Jon Olav Rysstad 

Skinnarland, Ingrid A. Valseth 
Forfall:  Birthe Bratland, Siren Therese Nilsen 
 
Velkommen inn i Kretsstyret til Ingrid. 
 
Årshjulet 

Siste periode 
19.februar Sist kretsstyremøte 
20.februar Påmeldingsfrist Patruljeførerting 13.-15.mars, Nordtangen 
1.mars Kretsting: Sende sakspapirer til de som er påmeldt (elektronisk), Jarl 
6.mars Kretsting i Agder krets av Norges KFUK-KFUM-speidere, Øvrebø 
 24 deltagere og 2 gjester. Referat er snart klart. 
 Vedtatt reglement for økonomisk støtte og PEFFkurs samt aktivitetsplan 

for 2015 er lagt ut på http://kmspeider.no/agder/ under "Dokumenter" 
13.-15.mars Patruljeførerting, Nordtangen 
 Solveig og Marthe deltok fra Agder 
18.mars Årsmøte i VABUR 
 Ingen deltagere fra oss i år 
 
Neste periode 
15.april Frist for å søke VABUR om driftsmidler 
 Jarl Larsen skriver søknad basert på aktivitetene i 2014 og planlagte 

arrangement i 2015 
17.-18.april Sørlandet & Aust-Agder krets av NSF sin patruljekonkurranse. 

Agder KM er invitert til å delta. Invitasjonen er videresendt til alle 
gruppeledere i kretsen 

17.-19.april Landsting i Bergen 
 Siren, Anne Mette og Jarl deltar fra Agder krets 
1.mai Frist søknad til Frifond for arrangementer, turer og kurs som har vært 

avholdt før disse datoene. Søknadsskjema og retningslinjer ligger på 
http://kmspeider.no/ -> Materiell -> Økonomi -> Frifond 

 
  



Påminnelse om påmeldingsfrister til speiderarrangement 
15.april Påmeldingsfrist til Nordtangensommer – leir på Nordtangen 27.juni til 

4.juli 
 For grupper med speidere som har gått ut 5.trinn våren 2015 + 

familiespeidere 
1.mai Påmeldingsfrist til "KILT - kurs i leirteknikk" på Nordtangen 22.-25.mai 
 For de som forbereder deg til å reise på leir som patruljefører eller 

assistent for første gang. (Født i '02-'99) 
1.mai NM i speiding: Frist innmelding av antall patruljer som stiller fra hver 

krets 
 Jarl melder ifra til arrangør/forbund om 3 patrulje r fra Agder 
15.mai NM i speiding: Frist for innmelding av hver enkelt patrulje som har 

kvalifisert seg til NM i speiding 
 De 3 gruppene (Mandal, Lindesnes og Grimstad) er selv ansvarlige 

for denne påmeldingen 
15.mai Påmeldingsfrist til Norsk Roland 126 i Sandnes 20.-27.juni 

For de som har deltatt på minst ett patruljeførerkurs og har minst ett til to 
år igjen som patruljefører (Født i '01- '99). 

15.mai Påmeldingsfrist til Norsk Roland 127 på Nordtangen 31.juli – 7.august 
For de som har deltatt på minst ett patruljeførerkurs og har minst ett til to 
år igjen som patruljefører (Født i '01- '99). 

15.mai Påmeldingsfrist til Norsk Roland 128 på Nordtangen 8.-15.august 
For de som har deltatt på minst ett patruljeførerkurs og har minst ett til to 
år igjen som patruljefører (Født i '01- '99). 

 
Post 

Søknad om støtte til WSJ (World Scout Jamboree) 2015 i Japan fra Olav 
Magnus Egeland, Bykle 

 
Sak 4/15 Søknad om støtte til WSJ 2015 fra Olav Magnus Egeland, Bykle 

 
Søknad om reisestøtte til deltagelse på World Scout Jamboree 2015 i Japan. 
 
Vedtak: Kretsen bevilger 1.000,- i støtte i henhold til tidligere praksis 

 
Annet 

Litt intern prat i kretsstyret om ansvaret det medfører å sitte i kretsstyret, 
ansvaret kretsstyret har og hvordan vi jobber. 

 
Valg av kretsnestleder 

Kretsstyret valgte Anne Mette. 
 
Landsting 17-19.april 
 Litt intern diskusjon om sakene som skal behandles. Siren, Anne Mette 

og Jarl tar med seg kommentarene fra Kretstinget vårt angående sakene 
om ny Speiderlov og ny aldersinndeling. 

 
  



Status Kretsleir 2016 
 Leirsted er (som tidligere nevnt) nesten i boks, og vi har nå dialog med 

Rogaland om kostnaden for leie av området for å bli enige om hvilket 
budsjett vi har for dette. 

 Siren, Anne Mette og Jarl tar en prat med delegatene fra Rogaland om 
veien videre når de er på Landsting i Bergen. 

 
Fordeling i kretsstyret av ansvar for fremtidige kretsarrangement i kretsen og 

oppgaver vi som sitter i kretsstyret har. 
 
Neste kretsstyremøte: 26.mai kl.18:00 i Ravnedalen 

 
Ref. 14. april 2015 
Jarl 


