
 

    
 
REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 
TIRSDAG 25. AUGUST 2015 KL.18.00 
STIFTEGÅRDEN, KRISTIANSAND 
 
Kveldsmat: Siren    Ansvar åpning: Jarl 
 
Tilstede: Jarl Thore Larsen, Anne Mette T. Bomann, Siren Therese Nilsen, Jon Olav Rysstad 

Skinnarland, Ingrid A. Valseth, Tor August Christensen (Roverkretskontakt) 
Forfall:  Birthe Bratland, Svein Haugen 
 
Årshjulet 

Siste periode 
5.-7.juni NM i speiding på Bryne 
 Patruljene fra Lindesnes, Mandal og Grimstad deltok 
11.-18.juli Roverlandsleir på Rennesøy 
20. August Ledersamling i Grimstad 
 Denne ble avlyst grunnet få påmeldte (1 leder utenom Grimstad). Vi bør 

vurdere å sette datoen allerede på Kretsting slik at den er kjent god tid i 
forveien. 

 
Neste periode 
18.-20. september PEFFkurs i Mandal. Invitasjon er sendt til alle lederne 

11.august. 
20.september Kretsbannerkonkurranse. Lindesnes og Kristiansand V er 

arrangører. Nærmere informasjon om påmelding og veibeskrivelse 
kommer. 

 
Påminnelse om påmeldingsfrister til speiderarrangement 
4.september Påmeldingsfrist Roverfemkamp, 18-20.september, Sunnmøre 
18.september Påmeldingsfrist Gruppelederkonferansen, 23.-25.oktober, 

Gardermoen. Inntil 2 deltagere per gruppe får refundert 50% av 
deltageravgiften med FriFond midler 

19.september Påmeldingsfrist Dagskurs: "Barn med atferdsvansker", 
19.oktober, Bergen 

6.oktober Påmeldingsfrist Dagskurs: "Sikkerhet og beredskap", 7.november, 
Quality Airport Hotel, Sola 

 
Post 

Jarl har sendt søknad om momskompensasjon (for regnskap 2014) til 
Forbundet. 

 
  



Sak 7/15 NM i speiding 2015, resultat og reisestøtte 
 
Kretsen gratulerer Flått (Mandal) med 1.plass og NM-tittelen 2015. Rev 

(Grimstad) kom på 13.plass, Bananfluer (Lindesnes) med 111.plass. Flott 
innsats av alle 3! 

 
Det er budsjettert med 5.000,- i reisestøtte til NM i speiding. 
De budsjetterte midlene fordeles slik på de 3 patruljene som deltok: 

Flått, Mandal   kr 2.000,- (kretsbannervinner 2014) 
Bananfluer, Lindesnes  kr 1.500,- 
Rev, Grimstad   kr 1.500,- 

Utbetaling av reisestøtten forutsetter fremleggelse av regnskap (oversikt over 
utgifter) samt et lite referat fra deltagelsen i ettertid for publisering på 
kmspeider.no/agder/ eller på et kretsarrangement. 

Det oppfordres også til at de 3 gruppene søker om støtte fra FriFond for 
reiseutgifter (opp til 75% dekkes). 

 
Vedtak: De 3 gruppene/patruljene anses informert gjennom dette vedtaket. 

Utbetaling utføres fortløpende. 
 
Annet 

World Scout Jamboree 2015, Japan. Alle 10 deltagerne fra Agder KFUK-
KFUM har i følge Jon Olav (troppsleder under Jamboreen) hatt en 
opplevelse for livet. Vi ser frem til et lite reisebrev på kretsens dag. 

  
Kretsens økonomi er i følge halvårig regnskap i henhold til budsjett. Jarl tar en 

gjennomgang av regnskapet og kretsstyrereferat for å sjekke at kretsen 
er à jour med utbetaling av reisestøtte for bl.a. arrangement i sommer. 

 
Status Kretsleir 2016 
 Morten Olsen fra Bekkefaret speidergruppe i Rogaland har sagt ja til å 

være leirsjef. Morten og Eva jobber nå videre med å finne medlemmer 
til resten av hovedkomiteen. 

 Leirområde på Tjøm er fortsatt ikke signert. Det jobbes med saken. 
Største utfordring det jobbes med er tilgang på vann. Vi er i kontakt 
med brannvesen for å få en løsning. 

  
Kretsens strategiplan 
 Vi gikk igjennom den strategiplanen vi har hatt til nå samt det utkastet 

som foreligger i Forbundet. Hovedmålet med å ha en strategiplan er å 
fokusere på noen punkter vi ønsker å sikre at blir gjennomført eller som 
vi ønsker å forbedre. Vi jobber videre på neste kretsstyremøte. 

 
Neste kretsstyremøte: 20. oktober 
 Mat: Jon Olav 
 Åpning: Tor August 

 
Ref. 25. august 2015 
Jarl 


