
 

    
 
REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 
ONSDAG 9. DESEMBER 2015 KL.18.00 
HJEMME HOS SIREN, VÅGSBYGD 
 
Kveldsmat: Siren     Åpning: Jon Olav 
 
Tilstede: Jarl Thore Larsen, Anne Mette T. Bomann, Siren Therese Nilsen, Jon Olav Rysstad 

Skinnarland, Svein Haugen, Birthe Bratland, Tor August Christensen 
(Roverkretskontakt) 

Forfall:  Ingrid A. Valseth 
 
Årshjulet 

Siste periode 
23.-25.oktober Gruppelederkonferanse, Gardermoen 
 Ledere fra Mandal, Kristiansand V og Grimstad deltok 
23.-25.oktober Roverkontaktsamling, Nordtangen 
 Tor August deltok fra Agder 
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 – årsrapport 
 
Neste periode 
15. desember Påmeldingsfrist PEFF- og Rovertur, Bykle 
13. desember Invitasjon til ledersamling i Vågsbygd, 4. januar 2016 
21.desember Påmeldingsfrist ledersamling i Vågsbygd, 4.januar 2016 
15.-17. januar PEFF- og Rovertur, Bykle 
 
Påminnelse om påmeldingsfrister til speiderarrangement 
21.februar Vinter-Roland, Utsikten i Odda, 18.-23.mars 2016 
22.februar Ekspedisjon Vinter, Hardangervidda Finse, 19.-23.mars 2016 

 
Post 

(Ingen) 
 
Sak 10/15 Regnskapsføring for kretsen 

 
Trofast regnskapsfører for kretsen i mange år, Erling, har en stund ønsket 

avløsning. Derfor har Jon Olav og Jarl i høst jobbet for og nå funnet en 
løsning vi mener er god nok for kretsen: eVisma – et regnskapsprogram 
på nett. 

Kretsstyret ønsker å ta dette i bruk fra 1.januar 2016, men det blir formelt 
vedtatt gjennom valg på regnskapsfører på Kretstinget i mars. 

Jon Olav har sagt seg villig til å føre regnskapet. 



 
Vedtak: Kretsen tar i bruk eVisma som regnskapssystem for kretsen fra 

1.januar 2016. Jon Olav blir ansvarlig regnskapsfører. 
 
Annet 

Anne Mette T. Bomann tok over som gruppeleder i Kristiansand V etter 
Ragnhild Kvarenes Eggen 24.august. 

 
Olav Skinnarland tok over som gruppeleder i Bykle etter Aud Skagestad fra 

27.oktober. 
 
Medlemmer i kretsen 

Gruppenes årsrapportering viser 443 medlemmer i kretsen (4 færre enn 
for ett år siden) per 15.november 2015 

 
Ledersamling i kretsen 4.januar 2016 

Litt diskusjon rundt programmet som vil ha rovere og ledere som 
målgruppe. Vi satser på noe artig samt at det blir litt informasjon og 
erfaringsdeling. Det blir selvsagt også informasjon om Kretsleir 2016. 

Invitasjon fra Vågsbygd med påmelding sendes til gruppene før jul. 
 
PEFF- & Rovertur og -ting på Bykle 15. – 17. januar 2016 

Turen er fullbooket (25 Vandrere og 15 Rovere) og Tor August som er 
ansvarlig for arrangementet har allerede navn på venteliste. 

Jon Olav hjelper til med gjennomføring av PEFFkurs. Tor August 
organiserer Roverting. 

 
Kretsting 4.mars 2016 

Valgkomiteen (Lindesnes) er i gang med sitt arbeid med å finne 
kandidater til nytt Kretsstyre. Dersom du har lyst til å bidra i 
Kretsstyret eller kjenner noen som kan passe, så tips Svein eller 
Monica i Lindesnes. 

 
Kretsleir 2016, 25.juni – 1.juli 2016 

Hovedkomiteen hadde samling i Flekkefjord 14.november og melder at 
de er i rute med planleggingen. 

Informasjon legges kontinuerlig ut på http://www.kretsleir2016.no/ og 
Facebook siden "Tingvatn 2016". 

Leirstaben søker fortsatt ledere til å ta hovedansvar for noen aktiviteter. 
Se utlysninger på WEB sidene. Det trengs bl.a. 2-3 stk som kan hjelpe 
til med matutdeling under leiren. Ellers antas det (som på leiren vår i 
2012) at alle ledere/voksne på leiren bidrar under aktivitetene. 

Leiren søker også 20 speidere som vil bidra som maur før/under/etter 
leiren. 

 
Neste kretsstyremøte: 2. eller 9. februar kl.18 på Stiftegården, Kristiansand 
 

Kretsstyret takker for godt samarbeid med alle speidere og speiderledere og ønsker alle en 
god julehøytid. 
 



Ref. 9. desember 2015 
Jarl 


