
Ledersamling
Mandal 18.januar 2018



Bykleturen 2018

• 12.-14. januar
• 22 Vandrere, 10 Rovere og 2 Ledere
• Takk til Hilde Marie og Øyvind som stilte som 

ledere
• Leide turbuss i år som i fjor
• PEFFting i kretsen: 13.januar, Bykle

– Referat ikke klart enda
– Saker til Kretsting presenteres på Kretsting



FUTURA

• Stjørdal, 30. juni - 7. juli
• http://futura.kmspeider.no/
• Påmelding

– Åpnet 8.januar
– I det gamle medlemssystemet
– Stenger 15.april

• Fellestransport av utstyr fra Agder
– Ingen initiativ fra kretsstyret grunnet lav interesse



FUTURA

• Fellestransport av speidere fra Agder: tog

– Arendal: Har meldt interesse, men ingen antall mottatt. Antar få
– Grimstad: Ca 20
– Kristiansand V: 2v + 2b (samarbeid med Vågsbygd)
– Lindesnes: Ordner tog selv (samkjøres med kretsen sin booking)
– Mandal: Ca 20 med stort og smått
– Vågsbygd: 10-15 + rovere
– Øvrebø: 5-10 speidere, 3 ledere (ulike opp/ned kombinasjoner)

– Bykle: Ordner all transport selv

– Eydehavn: Ingen tilbakemelding på transport av speidere
– Hisøy/Øyestad: Ingen tilbakemelding på transport av speidere
– Randesund: Ingen tilbakemelding på transport av speidere



FUTURA

• Viktig: Kretsstyre (Jon Olav) må ha oppdaterte 
tall på antall togreisende fra gruppene innen 
31.januar for bestilling hos NSB (sammen med 
Lindesnes)



Kretsting

• 2.mars 2018 i Vågsbygd
• Invitasjon er sendt ut til alle 

rovere/ledere/assistenter/voksne som er 
registrert med epost adresse i HyperSys

• Frist innmelding av saker: 2.februar
• Påmelding senest: 9.februar
• Utsending av sakspapirer: 23.februar
• Valg på Kretsleder (2år), 2 styremedlemmer 

(2år), vara (1år), kasserer (1år) og revisor (1år)



Kvalifisering til NM i speiding

• 13.-15.april ved Bibelskolen i Grimstad
– Sammen med Sørlandet og Aust-Agder krets av NSF

• 15.januar: Planleggingsmøte sammen med NSF
– Grimstad har ansvar for område og Orienteringspost
– Lindesnes har ansvar for Naturkunnskapspost

• 1.februar: Kretsstyret må utpeke hoveddommer
– Kan ikke være fra arrangørgruppene
– Kandidater?
– Oppnevnes i Kretsstyremøte 23.januar

• 1.mars: Påmeldingsfrist patruljer
• 3 uker før: Info til patruljene
• Under arrangementet

– Patruljen klare seg selv
– Lørdag: Heldags førstehjelpskurs i regi av RBG
– Lederpleie (mat + sosialt)
– Lederne som følger gruppene bidra som postmannskap

• NM: 15.-17.juni i Vestfold



Informasjon fra kretsen

• http://agder.kmspeider.no/
– Kretsstyre medlemmer
– Kretsstyrereferat
– Kretsens ABC

• Kretsstyres arbeid og oppgaver
• Kretsens årshjul (kretsstyre og gruppeledere)
• Økonomi og støtteordninger
• Kretsting vedtak

– Nytt: Arrangement i kretsen
• Ansvar, tidsplan, sjekkliste mm for de faste arrangementene i 

kretsen

• Facebook gruppen brukes til nyheter og arrangement
– https://www.facebook.com/agderkmspeider/

• Invitasjoner og offisiell informasjon sendes på mail
– Mailadresser hentes fra Hypersys



Diverse

• Neste Kretsstyremøte 23.januar
• Roverkongress: 9-11.februar, Kopervik

– 9 Rovere påmeldt fra Agder

• Ungdomsting i Forbundet: 9.-11.mars, 
Nordtangen
– Arne og Thomas deltar fra Lindesnes



Gruppeledere

• Husk å holde HyperSys oppdatert
– Nye medlemmer

• Halv kontingent hvis registrert etter 1.september
– Utmelding innen 31.januar
– Overgang mellom arbeidsgrener er ikke automatisk

• Inkludert Rovere -> 25år -> Assistent/Leder
– Legge inn epost (eldre speidere & ledere) og 

kontaktinformasjon til foreldre/foresatte (epost / tlf)
• Slippe å spørre om dette ved påmelding til 

gruppe/krets/forbundsarrangement
• Enkelt å slå opp, lage mailer til egen gruppe etc

– Oppdatere gruppekontingent sats innen 15.januar
• Kontingentkrav sendes ut i februar

• Levere årsrapport i begynnelsen av februar



Gruppeledere

• Husk å sjekke at alle som skal har vist 
Politiattest
– http://kmspeider.no/politiattest

• Revisjonsrapport for grupperegnskap 2017 må 
sendes regnskapsfører Jon Olav før Kretsting 
2.mars

• Husk å rekruttere ledere/foreldre – og 
Oppdagere



Ny hel-digital prosess for ledergodkjenning

• https://kmspeider.no/skjemaer/leder-og-
assistentregistering-article5352-818.html

• Fyll in «Søknad om godkjenning som leder»
• Fyll inn WEB-skjema «Leder- og 

assistentregistering» og legg ved søknad
• Ta kurset «Velkommen som leder» på WEB
• Motta lederhåndboken
• Lederinnsetting
• Politiattest


