
 

    
 
REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 
TIRSDAG 27. SEPTEMBER 2016 KL.18.00 
STIFTEGÅRDEN, KRISTIANSAND 
 
Kveldsmat: Jarl/Pizzabakeren    Ansvar åpning: Siren 
 
Tilstede: Jarl Thore Larsen, Anne Mette T. Bomann, Jon Olav Schiager Skinnarland, Siren 

Therese Klausen, Linda Beathe Dalane, Birthe Bratland, Marius Romedal, Tor August 
Christensen (Roverkretskontakt) 

Forfall:  Ingen ☺ 
 
Årshjulet 

Siste periode 
10.-12.juni NM i speiding 
 Patruljer fra Vågsbygd, Mandal og Grimstad deltok. 
 Se sak 6/16 
17.-19. juni SMUL leir 
 Øvrebø og Vågsbygd deltok 
18.-25.juni Norsk Roland 128, Horve 2, Sandnes – AVLYST 
25.juni – 1.juli Kretsleir, Tingvatn, Agder & Rogaland 
16.-18.september PEFF kurs 
 Se sak 7/16 
18.september Kretsbannerkonkurransen 2016 
 Se sak 8/16 
 
Neste periode 
21.-23.oktober Kretsforum, Hadeland 
 
Påminnelse om påmeldingsfrister til speiderarrangement 
7.oktober Påmeldingsfrist PEFFkurs Oppdrag Nord i Rogaland, 21.-23.oktober, 

Lier leirsted, Sandnes 
12.oktober Påmeldingsfrist "14+ Mat" i Rogaland, 28.-30.oktober, Lier 

leirsted, Sandnes 
 

Post 
Inn 26/8: Oppstart av speiderarbeid i Øyestad/Hisøy 
 De startet opp 9.september (?) med 7 speidere 
Inn 16/9: Invitasjon til Kretsforum 21.-23.oktober, Hadeland 
 Jon Olav, Jarl og Tor August (Roverkretskontakt) deltar fra Agder 

 
  



Sak 6/16 NM i speiding 2016, resultat og reisestøtte 
 
Kretsen gratulerer Ørn (Vågsbygd) med 46.plass, Q (Grimstad) med 73.plass 

og Tusseladdene (Mandal) med 92.plass. 
 
Det er budsjettert med 5.000,- i reisestøtte til NM i speiding som i år ble 

arrangert i Røyken. 
De budsjetterte midlene fordeles slik på de 3 patruljene som deltok: 

Ørn, Vågsbygd   kr 2.000,- (kretsbannervinner 2015) 
Q, Grimstad   kr 1.500,- 
Tusseladdene, Mandal  kr 1.500,- 

Det oppfordres også til at de 3 gruppene søker om støtte fra FriFond til 
reiseutgifter (opp til 75% dekkes). Se http://kmspeider.no/frifond/  

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

Jarl/Jon Olav betaler ut støtten som beskrevet over. 
 
Sak 7/16 PEFFkurs i Agder 

 
Det deltok 27 Vandrere på PEFFkurset 16-28.september i Søgne. 
Takk til Vågsbygd og Øvrebø m/hjelpeledere som arrangerte et flott kurs. 
 
Vedtak: Til informasjon 

 
Sak 8/16 Kretsbannerkonkurransen 2016 

 
I år deltok 109 (2015: 156, 2014: 154, 2013: 109) speidere fordelt på 24 (2015: 

30, 2014: 27, 2013: 22) patruljer. 
 
Resultat 
 Oppdagere 

1. Villkattene, Øvrebø, 75,5 poeng 
2. Ekorn, Vågsbygd, 70 poeng 
3. Revungene, Grimstad, 67,5 poeng 

 Stifinnere 
1. Revungene, Vågsbygd, 70,5 poeng 
2. Jordsvin, Grimstad, 69,5 poeng 
3. Pinnsvin, Øvrebø, 47,5 poeng 
4. Kattungene, Øvrebø, 38 poeng 

 Vandrere 
1. Ørn, Vågsbygd, 88 poeng 
1. Blåbær, Grimstad, 88 poeng 
3. Isbjørn, Grimstad, 85 poeng 
3. Bjørneloppene, Vågsbygd, 85 poeng 
5. Lappis, Øvrebø, 80 poeng 
6. Hakkespettene, Lindesnes, 77 poeng 
7. Ekorn, Vågsbygd, 73 poeng 
8. Aspirantene, Mandal, 67 poeng 
9. Fjellrevene, Vågsbygd, 61 poeng 
10. Gaupene, Kristiansand V, 58 poeng 



11. Ylvis, Øvrebø, 57 poeng 
12. Jerv, Vågsbygd, 57 poeng 
13. Tusseladdene, Mandal, 52 poeng 
14. Vimsekoppene, Lindesnes, 51 poeng 
15. Ekornungene, Lindesnes, 50 poeng 
16. Ulvene, Lindesnes, 46 poeng 
17. Brennmanetene, Lindesnes, 37 poeng 

 Kretsbanner 
1. Grimstad, 228,50 poeng 
2. Vågsbygd, 227,88 poeng 
3. Øvrebø, 198,95 poeng 
4. Mandal, 62,09 poeng 
5. Kristiansand V, 63,00 poeng 
6. Lindesnes, 58,55 poeng 

 
Kretsstyret gratulerer alle vinnerne og deltagerne med flott innsats. 
Takk til Vågsbygd og Øvrebø for flott gjennomføring og til alle speidere og 

ledere/foreldre som kom. 
 
Noen erfaringer fra årets arrangement:  

• Bruk postmarkeringer som viser hvilken arbeidsgren posten tilhører 
• Lag enkle kart (gjerne fra ut.no) der løypene/postene er markert 
• Fungerte bra med poengark til patruljene i alle arbeidsgrenene 
• Kan det være aktuelt å gjøre Oppdager & Stifinnerløypene lengre 

siden de er fortere ferdig enn Vandrerne? 
• Pass på å skalere opp postene på Vandrerløypen til antall patruljer så 

man ikke bruker lengre tid enn nødvendig 
• Lurt å være minst to som lager postene slik at man sjekker at man 

holder seg innenfor programmet 
• Kretsstyret oppfordres til å informere om endringer i Forbundet som 

kan ha betydning for oppgavene/fasit (f.eks. ny speiderlov) 
• Opplys om at fra løpet er i gang anses alle hjelpemidler som juks 
• Speiderskjorte er ikke et krav/del av "stil & sveis" poengene. Det er 

naturlig at noen har skjerf som ikke matcher løypen de går fordi de 
enda ikke er tatt opp 

• Trenger avklaring: Hva med skjorte uten skjerf – fordi man enda ikke 
er opptatt? 

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

kretsstyret via Kretsleder (agder@kmspeider.no). 
 
Forslag til vedtak: Til informasjon 

 
Sak 9/16 Starttilskudd til oppstart av speidergruppe i Øyestad 

 
Det er startet en ny gruppe i Øyestad i regi av Menighetspedagog i Øyestad 

menighet, Margrethe Halvorsen. De hadde sitt første møte 8.september 
med 7 speidere, men håper selvsagt å bli flere. 

 



Gruppen har bedt om å få en startkapital ifm med oppstart av gruppen til 
innkjøp av bl.a. skjerf og annet speiderutstyr. Kretsen har jo øremerkede 
midler etter at de tidligere gruppene på Øyestad og Hisøy ble lagt ned, 
men disse midlene vil ikke bli frigitt i sin helhet før gruppen er ordentlig 
oppe og går og etablert i Forbundet. 

 
Vedtak: Kretsen overfører en startkapital på 10.000,- til Øyestad gruppen 

v/Margrethe. Dette er å anse som et forskudd på de midlene kretsen har 
som er øremerket oppstart ny gruppe i Øyestad/Hisøy. 

 
Annet 

Kretsstyret gikk igjennom de mottatte (7) gruppeevalueringene av Kretsleiren 
2016. Alle har gitt positiv tilbakemelding på leirsted, samarbeid med 
Rogaland, leirsangen og det meste av programmet. Alle har også spist 
seg gode og mette. Det er derimot noe uenighet om det ble for mye 
forkynnelse i enkelte arrangement, bl.a. lovsangskonserten og andre 
opptredener det innleide bandet var delaktige i. Sangvalg og melodi på 
enkelte speidersanger opplevdes også uvant/feil av enkelte. 

 Evalueringen tas opp på ledersamlingen i kretsen i januar. 
 Jarl etterlyser status på økonomi og evaluering fra leirkomiteen. 
 
Jarl har vært i kontakt med både Sørlandet og Aust-Agder krets av NSF om 

samarbeid om kvalifisering til NM i speiding og fått bekreftet at det blir 
samarbeid mellom de tre kretsene til våren. 

Anne Mette, Tor August og Jarl fra Agder krets tar nærmere kontakt med 
de to NSF kretsene for å legge litt flere detaljer/føringer/planer i løpet 
av høsten. 

 
Merkekurs og kurs i det nye programmet. Ønsker vi dette i kretsen? 

Kretsstyret (Jon Olav) tar kontakt med Forbundet for å få bedre forståelse 
for hva som er tilgjengelig av materiell for gjennomføring av slike kurs 
(hvilke merker i de ulike arbeidsgrenene) med egne krefter evt med 
hjelp fra Forbundet. Dette tas videre opp på ledersamlingen i januar 
2017 og Kretsting 2017. Kretsstyret ser også på muligheten for å 
gjennomføre noe innen dette på ledersamlingen i januar evt i løpet av 
våren (f.eks. en fredags kveld). 

Mulig at kurs i Speiderstigen og gradsprogrammet for Vandrerne er minst 
like interessant som å fokusere på spesifikke merker. 

 
Kretsstyret minner igjen alle gruppeledere/ledere om å sikre at de har gyldige 

politiattester i henhold til Forbundets retningslinjer. Pass også på å 
registrere nye medlemmer (fra i høst) i Hypersys og delta i Forbundets 
vervekampanje nå i høst (se Lederforum 3-2016 side 15). 

 
Kretsstyret ønsker å legge arrangements info (ramme, huskeliste, ansvar, 

reglement, erfaringer etc) fra ABCen vi har på kretsens WEB side 
http://kmspeider.no/agder slik at dette blir lettere tilgjengelige for 
fremtidige arrangører i kretsen. Jarl fikser. 

 



Økonomi – vi har mottatt penger (kretskontingent) fra Forbundet for januar til 
juni. Jon Olav og Jarl sammenligner overføringene (beløpene) med antall 
medlemmer i kretsen (i følge Hypersys) 

 
Neste kretsstyremøte:15.november 

 
Ref. 27. september 2016 
Jarl 


