
 

    
 
REFERAT FRA KRETSSTYREMØTE 
TIRSDAG 12. SEPTEMBER 2017 KL.18.00 
STIFTEGÅRDEN, KRISTIANSAND 
 
Kveldsmat: Jon Olav   Ansvar åpning: Siren 
 
Tilstede: Jarl Thore Larsen, Anne Mette T. Bomann, Jon Olav Schiager Skinnarland, Birthe 

Bratland, Siren Therese Klausen, Hilde Marie Salvanes (vara i kretsstyret og leder i 
Roverombudet) 

Forfall: Linda Beathe Dalane 
 
Årshjulet 

Siste periode 
9.-11.juni NM i speiding. Ørn fra Vågsbygd samt Blåbær og Isbjørn fra 

Grimstad deltok i Elverum 
6.august Søknadsfrist momskompensasjon 2016 
 Jon Olav sendte inn 31.mai 
25.-27.august Rover bli-kjent tur og Roverting i Lindesnes 
 15 deltagere. Se forøvrig sak 4/17. 
1.september Innkalling til Patruljeførerkurs (22-24/9) og 

Kretsbannerkonkurranse (24/9), Tjøm 
 Sendt ut henholdsvis 27. og 29.august 
8.september Påmeldingsfrist Patruljeførerkurs (22-24/9), Tjøm 
 22 påmeldt 
 
Neste periode 
17.september Frist foreløpig påmelding til Kretsbannerkonkurransen 
22.-24.september Patruljeførerkurs, Tjøm 
 Ansvarlig gruppe: Lindesnes 
24.september Kretsbannerkonkurranse, Tjøm 
 Ansvarlige grupper: Bykle & Mandal 
1.oktober Søknadsfrist FriFond – søke ifm Patruljeførerkurs (kretsstyre) og 

Norsk Roland sommer (gruppene). 
 
Påminnelse om påmeldingsfrister til speiderarrangement 
15.september Lederkonferansen, Stjørdal, 27.-29.oktober 

Rovere (17-25 år), Ledere 
22.oktober Roverball, Stryn – Sogn og Fjordane, 10.-12.november 
 Rovere (17-25år) 
1.november World Scout Jamboree 2019, Amerika, 22.juli-2.august 2019 
 Vandrere (11-16 år), Rovere (17-25 år), Ledere 
11.desember Kursholderkurs, Oslo, 26.-28.januar 2018 
 Ledere 



7.januar Roverkongress, Kopervik, 9.-11.februar 2018 
 Rovere (17-25år) 
 

Post 
Inn 24/5: Melding om vedtak – driftsmidler 2017, BURiA (tidligere VABUR) 
Inn 24/5: Ny kontaktperson i BURiA; Marie Kjeldaas 
Inn 6/6: Invitasjon fra Forbundet om å ta i mot utstillingen «Jeg vil bli 

president» 
Inn 24/8: Faktura for bussleie ifm Bykleturen januar 2016. Fra Fjære sokn 
Inn 27/8: Referat Roverkretsting samt retningslinjer for roverarbeid i Agder 

krets 
Inn 28/8: Økonomisk oppgjør ifm nedleggelse av Eiken speidergruppe 
Inn 9/9: Hilsen (epost) fra vår kontakt i Landsstyret, Erlend Arnøy 
 

 
Sak 4/17 Roverkretsting i Lindesnes, 26.august 

15 deltagere 
 
Retningslinjer for roverarbeid i Agder 
Roverne ønsker at Kretsstyret skal godkjenne disse. 
Kretsstyret gikk igjennom retningslinjene. 
Kretsstyret hadde noen forslag til korrigeringer som vi ønsker at Ombudet 

vurderer før Kretsstyret vil endelig godkjenne de foreslåtte 
retningslinjene. Jarl sender dem til Ombudsleder Hilde Marie som tar 
dem opp i ombudet. 

 
Vedtak: Kretsstyret avventer tilbakemelding fra Ombudet på forslagene til 

justeringer av retningslinjene 
 
Roverkretsting 
Kretsstyret gikk gjennom referat fra Roverkretstinget. Ingen spesielle 

kommentarer. 
 
Nytt Roverombud består av: Hilde Marie Salvanes (leder, Grimstad), Ragnhild 

Wirak (nestleder, Grimstad), Thomas Mælen (Lindesnes) og Helle Emile 
Osestad (Mandal) 

 
Budsjett for roverarbeid 

Kretsen sitt budsjett (per kalenderår) vedtas på Kretsting i mars hvert år. 
Roverne må gjerne komme til Kretsstyret med innspill til den delen av 
budsjettet som omhandler roverarbeid. 

 
Vedtak: Til informasjon 

 
Annet 

Driftsmidler 2017 fra VABUR 
Vi har fått tildelt 19.033,- fra VABUR mot budsjettert 10.000,- (regnskap 

2016: 11.900,- 2015: 17.400,-). Det passer bra med at vi hadde høyere 
kostnader enn budsjettert med Bykleturen (buss) i januar. 

 



Utstillingen «Jeg vil bli president» 
https://kmspeider.no/nr-1-2017/jeg-vil-bli-president-kunstutstilling-

article5290-3754.html 
Vi takker nei til å ta imot denne utstillingen da vi ikke helt ser hvor den vil 

kunne stilles ut i kretsen vår 
 
Patruljeførerkurs Tjøm 22.-24.september 

Kurset er basert på det nye «Grunnkurs patruljefører» som Forbundet har 
utarbeidet 

Status påmelding: 22 
Lindesnes har kontroll 😊 

 
Kretsbannerkonkurransen 24.september 

Status planlegging: Bykle og Mandal er i rute 😊 
Kretsleder Jarl sørger for at alle pokalene og kretsbanneret møter opp. 

 
Kvalifisering til NM i speiding sammen med Sørlandet & Aust-Agder krets av 

NSF, 13.-15.april 2018 
Det blir på Bibelskolen i Grimstad 
Kretsstyret (Anne Mette & Jarl) jobber med de andre kretsene om å 

etablere en avtale om arrangementet 
Andre grupper enn Grimstad som ønsker å bidra med å arrangere neste års 

arrangement? Dess flere hender, dess mindre belastning på hver. Ta 
kontakt med Kretsstyret/Jarl. 

 
Samarbeid i kretsen om transport av speidere og utstyr til FUTURA 2018 

Vi ønsker lastebil med plass til paller med utstyr fra gruppene. Linda 
Beathe sjekker alternativer og pris. 

Persontransport: Tog/fly/buss/privat biler? Vi undersøker alternativene – 
både sammen med andre kretser (mest aktuelt med Rogaland) og eget 
opplegg kun for Agder. 

 
Tog: Mest aktuelt, man tar tid >12 timer hver vei 
Buss: Uaktuelt, for langt 
Fly fra Kjevik: Raskest, men sannsynligvis dyrest. Rutebilletter er allerede 

tilgjengelige hos SAS for ca 3.000,- t/r for voksne (noe billigere for 
ungdom) 

 
Jarl & Jon Olav sjekker med Rogaland om de har en plan for 

persontransport og om det er aktuelt å samarbeide eller lage lignende 
opplegg for Agder. 

Vi sjekker bl.a. muligheten/pris for eget Agder fly fra Kjevik. 
Gruppeledere vil bli informert så snart vi har noen 
indikasjon/formening om hvilke alternativer vi har. 

Utfordringen blir å estimere antall deltagere fra Agder på en eventuell 
fellestransport. 

 
Til info: Leiren koster 2.500,- per speider (kmspeider.no -> arrangement -

> FUTURA)  
 



Bykletur januar 2018 
Ansvarlig: Siren 
Siren kontakter Bykle menighet om lån av kirken og FMU for leie av buss 

m/sjåfør (Sondre?). Samme opplegg som i år, og i fjor og året før… 
 
Vandrerne skal arrangere sitt Patruljeførerting på turen. Roverne vil ha 

eget arrangement samtidig (lørdag kveld), men ikke Roverting. 
Kretsting 2016 vedtok at vi «skal beholde turen slik den er med 2 ting» og 

at det «ikke skal være noen begrensning på antall deltagere». 
Kretsstyret synes det er positivt at de eldre Vandrerne og Roverne er på 

samme tur, men utfordringen er om Roveraspirantene (10.klasse) skal 
delta på PEFFting eller Roveraktiviteten lørdag kveld. Samtidig har 
Kretsstyret forståelse for at turen hadde vært en grei kick-off på 
roveraspirant tiden. 

Konklusjon: Dette tas opp som egen sak på neste kretsstyremøte der vi 
sammen med roverne finner en grei løsning på hvordan dette kan 
ordnes. Konklusjonen ønsker vi at Roverne tar inn i sine retningslinjer. 

 
Neste kretsstyremøte: 

Når: 7.november 
Mat: Birthe 
Åpning: Hilde Marie 

 
Ref. 12. september 2017 
Jarl 


