
Referat, kretsstyret, Sørlandet krets 

Dato: 19.09.19 

Sted: Stiftegården 

Tilstede: Nils Erik, Anders, Inger Marie, Håkon, Eirik, Paul, Tordis, Kristine 

 

Sak 1 Leiekontrakt for 

Høietun speiderhus 

Alle eiendeler fra Høietun speidergruppe er plassert på 

et lager. Usikkert hvor mye og hva. 

En leiekontrakt er foreslått.  

Forslag 1: følger opp forslaget på leiekontrakt: alle 

utgiftene, inkluder festeavgift, sendes over til leietaker.  

Forslag 2: kretsen leier ut speiderhuset for 3000 kr i 

mnd ekskludert strøm og vann og avløp. 

Forslag 2 enstemmig vedtatt. 

Den juridiske biten er viktig å få med i kontrakten. 

Sak 2 Møtedatoer frem til 

neste kretsting 

Torsdag 16.Januar 

Torsdag 13.Februar 

Torsdag 5.Mars 

Kretsting blir 11.Mars 

Sak 3 Arrangementer for 

2020 

Tordis lager et forslag som sendes ut til alle 

kretsstyremedlemmene. Forventer svar. 

SMUL-leir må med på planene i år. 

Sak 4 Fordeling av oppgaver 

i styre 

Hvordan skal styre jobbe? Hvem gjør hva?  

 

Bør vi ha fokuspatruljer for hver enhet? Disse vil i så 

fall ha ansvar for arrangementer for disse enhetene.  

Nils hører med ledere på 

småspeiderledersamling/troppsledersamling om dette er 

ønskelig.  

 

Nedleggelse av grupper: Nils, Eirik, Håkon 

Arrangementsansvarlig: Tordis og Kristine 

Kurs (peff og kilden): Paul, Anders 

Drift mot husstyret: Paul og Nils 

Oppfølging av grupper: Nils 

Nettansvarlig: Håkon Tordis Kristine 

Sekretær: Tordis 

 

Hver «post» kommer med en liten oppdatering på hver 

kretsstyremøte hvis det har skjedd noe.  

Sak 5  Sekretærens oppgaver Sette opp agenda, ansvarlig for gjennomføring av møte, 

sette forslag på stemmepunkt 

Sak 6 Status økonomi Økonomien følger budsjettet.  
Stort overskudd fordi vi har kuttet noen arrangementer 
Kretsleder sender regnskap ut straks. Vurderer økonomi på 
neste mørte 



 

 

Sak 7 Hamrevann Grunneier som skal utvikle området rundt hamrevann 
ønsker å bygge et permanent leirsted med ulike aktiviteter. 
Nils Erik opprettholder kontakten og sørger for å funne ut 
hva prosjektet krever av oss, både fysisk og økonomisk. 
Hamrevann.no  
 


