
 

    
 
REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 
TIRSDAG 20. OKTOBER 2015 KL.18.00 
STIFTEGÅRDEN, KRISTIANSAND 
 
Kveldsmat: Jon Olav     Åpning: Tor August 
 
Tilstede: Jarl Thore Larsen, Anne Mette T. Bomann, Siren Therese Nilsen, Jon Olav Rysstad 

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

Forfall:  Ingen ☺ 
 
Årshjulet 

Siste periode 
18.-20. september PEFFkurs i Mandal. 34 Vandrere deltok. Takk til Mandal 

lederne og speiderne som arrangerte. 
20.september Kretsbannerkonkurranse. Takk til Lindesnes og Kristiansand V 

som arrangerte. 
19.oktober Dagskurs i "Barn med atferdsutfordringer", Bergen 
 
Neste periode 
23.-25.oktober Gruppelederkonferanse, Gardermoen 
23.-25.oktober Roverkontaktsamling, Nordtangen 
 Tor August deltar fra Agder 
7.november Dagskurs: "Sikkerhet og beredskap" på Sola flyplass. 

Påmeldingsfrist var 6.oktober. 
14.november Utsending av "Invitasjon til PEFF- & Rovertur", januar 2016 
14.november Utsending av "Innkalling til Rover- og PEFFting", januar 2016 
15.november Frist registrering av medlemmer til forbundet for å få tildelt 

FriFond midler. NB! Husk overgang til sentral innkreving av kontingent 
fra februar 2016 (se mer info under "Annet" i dette referatet). 

15. desember Påmeldingsfrist PEFF- og Rovertur, Bykle,  
15. desember Invitasjon til ledersamling i Vågsbygd, januar 2016 
 
Påminnelse om påmeldingsfrister til speiderarrangement 
30.oktober Roverball, Ellingsrud skole, 20.-22.november 
15.november Explorer Belt 2016, Italia, 27/6-15/7-2016 

 
  



Post 
Inn: Fra VABUR; De har utarbeidet et intensjonsnotat om å arbeide for ett 

BUR (Barne & UngdomsRåd) som skal dekke begge Agderfylkene. Per i 
dag finnes det ikke noe BUR i Aust-Agder, kun i Vest-Agder. Vi i 
Kretsstyret stiller oss bak forslaget på bakgrunn av at vi jo har medlemmer 
i vår krets fra begge fylkene. 

Inn: Fra VABUR; Invitasjon til samling for frivillige organisasjoner i Vest-
Agder 13-14.november 

 
Sak 8/15 PEFFkurs i Agder 

 
Det deltok 34 Vandrere på PEFFkurset 18-20.september i Mandal. 
Takk til Mandalsgruppen m.fl. som arrangerte et flott kurs. 
 
Tilbakemeldingen er at det fungerte godt med de nye retningslinjene om at 

grupper må stille med ledere dersom mer enn 5 deltagere kommer fra en 
gruppe. 

Vi tar en liten evaluering av ordningen på Kretsting i mars 2016. 
 
Vedtak: Til informasjon 

 
Sak 9/15 Kretsbannerkonkurransen 2015 

 
I år deltok 156 (2014: 154, 2013: 109) speidere fordelt på 30 (2014 27, 2013: 

22) patruljer. 
 
Resultat 
 Oppdagere 

1. Revungene, Vågsbygd (86 poeng) 
2. Oppdagerne, Øvrebø (68 poeng) 
3. Gaupe, Mandal (67,5 poeng)  
4. Eikenøttene, Grimstad (67 poeng) 
5. De kule guttene, Vågsbygd (64,5 poeng) 
6. Kongeørn, Grimstad (56 poeng) 

 Stifinnere 
1. Hoppeloppene, Vågsbygd (71 poeng) 
2. Atomvåpen, Vågsbygd (63 poeng)  
3. Gaupene, Kristiansand V (59 poeng) 
4. Revungene, Vågsbygd (58 poeng) 
4. Rottene, Øvrebø (58 poeng) 
6. Kalkun, Mandal (55 poeng) 
7. Stjerne, Grimstad (50 poeng) 
8. Bob, Mandal (34 poeng) 
9. Ørn, Mandal (32 poeng) 

 Vandrere 
1. Ørn, Vågsbygd (92 poeng) *) 
2. Turboelglort 9000, Mandal (88 poeng) *) 
3. Q, Grimstad (85 poeng) *) 
4. Knott, Mandal (84 poeng) 
5. Rev, Grimstad (80 poeng) 



6. Hakkespett, Lindesnes (77 poeng) 
6. Ekorn, Vågsbygd (77 poeng) 
8. Pattepurkene, Øvrebø (75 poeng) 
9. Bjørnungene, Vågsbygd (73 poeng) 
10. Valpene, Øvrebø (73 poeng) 
11. Kebabes, Øvrebø (72 poeng) 
12. Vimsekoppene, Lindesnes (69 poeng) 
13. Smurfene, Kristiansand V (63 poeng) 
14. Gaupe, Lindesnes (60 poeng) 
15. Prærieulvene, Bykle (54 poeng) 

*) De tre første patruljene er kvalifisert til NM i speiding 2016 
 Kretsbanner 

1. Vågsbygd (231,4 poeng) 
2. Øvrebø (211,9 poeng) 
3. Mandal (210,5 poeng) 
4. Grimstad (203,6 poeng) 
5. Kristiansand V (131 poeng) 
6. Lindesnes (71,92 poeng) 
7. Bykle (61,5 poeng) 

 
Kretsstyret gratulerer alle vinnerne og deltagerne med flott innsats. 
Takk til Kristiansand V og Lindesnes for en flott gjennomføring. 
 
Noen erfaringer fra arrangør: 

• Arrangementskomiteen bør IKKE sitte på post, men ha "armene fri" 
for å sende ut patruljene og ta imot patruljer og postmannskap etterpå 

• Vurder i hvilken grad patruljene skal få vite hvordan de bedømmes på 
posten så de kan velge hva de vil prioritere om de ikke kan klare å 
besvare alt 

• Det kan være vanskelig å få "riktig vanskelighetsgrad" på oppgavene. 
Oppgavene per post bør derfor ha ulik vanskelighetsgrad – noen alle 
kan svare på, men også noen som er ordentlig utfordrende 

• Vurder om det er nødvending med skilting/parkeringsvakter 
 
Sterk oppfordring fra Kretsstyret om at man velger navn i speidingens ånd på 

patruljene som deltar i Kretsbannerkonkurransen. Dette har med vår 
identitet å gjøre utad. 

 
Andre kommentarer til gjennomføringen (ros & ris) er veldig velkommen til 

kretsstyret via Kretsleder (agder@kmspeider.no ). 
 
Vedtak: Til informasjon 

 
  



Annet 
Kretsleir 2016 

Leirsted er nå bekreftet endret til Tingplassen der vi i Agder også hadde 
kretsleir i 2012. Leirkomiteen trenger fortsatt at flere ledere tar på seg 
praktiske oppgaver under leiruken. Mail om dette samt første 
leirinformasjon er sendt ut til alle gruppelederne. 
• Eva (viseleirsjef fra Agder) er ellers godt fornøyd så langt med 

deltagelsen fra Agder på ulike oppgaver ifm leiren. 
• Det er opprettet en egen WEB side der leirkomiteen legger ut 

informasjon: http://www.kretsleir2016.no/. På denne siden finnes 
både informasjon om leiren og informasjon om ledige stillinger. 
Søk også opp "tingvatn 2016" på Facebook. 

 
PEFF- & Rovertur og ting i januar 2016. 

Buss er bestilt. Kirken på Bykle er ikke helt avklart, men datoen er satt: 
15.-17.januar. 
Invitasjon til speiderne kommer i midten av november. 

 
Ledersamling i januar 2016. Birthe snakker med seg selv og Brita for å avklare 

dato. Vi sikter mot uke 1 (4.-7.januar), så fint om gruppene tar hensyn 
til dette når oppstart etter nyttår planlegges. 

 
Kretsstyret minner gruppene om overgang til nytt medlemssystem nå rundt 

nyttår og sentral innkreving av kontingent fra februar 2016. 
• Årsrapport med oppdatert medlemsliste skal leveres i dagens 

system (som vanlig) innen 15.november. Behold gjerne speidere 
som har sluttet i høst men som betalte kontingent i oktober 
/november 2014 som aktive. Gruppene har nemlig rett på Frifond 
støtte for disse siden de allerede har betalt kontingent for hele 2015. 

• Det skal kun innbetales halv kontingent til forbundet for nye 
speidere nå i høst innen 15.november. Ingen kretskontingent 
verken for nye eller gamle speidere. 

• Fra 25.november vil man ikke lengre kunne gjøre endringer i 
dagens medlemssystem. Da begynner Forbundet å overføre data til 
det nye systemet, "Hypersys". 

• I slutten av januar vil gruppeledere få tilgang til det nye 
medlemssystemet. Det skal da ajurføres med hvilke speidere som er 
aktive i gruppen. Gruppene må da også legge inn lokal 
gruppekontingent. 

• I slutten av februar sender så Forbundet ut krav om 
kontingentbetaling (Gruppe-, Krets- og Forbundskontingent) til alle 
medlemmer. I ettertid får grupper og kretser overført sin andel av 
kontingenten fra Forbundet 

Flere detaljer om dette kan man lese om i siste gruppepost nr.4/2015 på 
http://kmspeider.no -> Materiell -> Informasjonsmateriell for ledere 

 
Neste kretsstyremøte: 9. desember kl.18. Siren ordner mat. Sted: Hos Siren 
(Hammerstien 11a). 

Ref. 20. oktober 2015 
Jarl 


