
Referat, kretsstyret, Sørlandet krets  

  
Dato: 20.08.20 

Sted: Stiftegården  

Til stede: Nils Erik, Paul, Anders, Håkon og Tordis (teams), Inger Helen og 

Kristine 

Neste møte: 08.10.20 kl.1800 

  

Sak 1   Hjemmesiden/ 

Facebook 

Håkon skal lage et skriv som skal legge ut på hjemmesiden og 

på Facebook. Sende skrivet til Nils Erik sende det videre til 

gruppelederne.  

 

Håkon har ansvar for både Hjemmesiden og Facebook siden 

Tordis og Kristine har ansvar for Facebook siden, Håkon skal gi 

Kristine tilgang.  

 

Håkon skal legge ut på hjemmesiden om utleie 

Sak 2   Leie Plass  Vi skal leie lager på Mjåvann for 840 kr pr måneden. Denne 

prisen blir fordelt på hvor mange som skal dele på plassen.   

Sak 3   Forum Kristine ringer til de som skal på speiderforum og roverforum 

sånn at de for meldt seg på.  

Speiderforum: Frida Graneng og Camilla Hansen  

Vara: Olav Nag og Sofie Bakkevold 

Roverforum: Tordis Drivenes og Simen Andersen  

Vara: Arne Storaker 

Sak 4  Farsund Sender ut et spørsmål til gruppene om noen kunne tenke seg og 

ha et ansvar for hytta, når det kommer til å skje noe der.  

Sak 5   Ansvar lista 

  

 Alle sammen i styret må gå inn på lista for å se om alt er 

korrekt for de gruppene du er satt opp på.  

  

Sak 6   Peff kurs  Nils Erik sender ut om noen kunne tenkt seg å være med i stab 

på peff kurset første helgen i september. Vi trenger flere i stab, 

hvis ikke blir det ingen peff kurs.  

Sak 7  Saker som skal 

tas opp neste 

møte 

 Ansvars fordeling: 
- Hvem som har ansvar for utleie av stiftegården 

- Eiendommer 

- Materialforvalter 

- Sekretær 

- Økonomiansvarlig 

- Finne ut hvem i husstyret og kretsstyret som skriver 

under bilag. 

- Hjemmesiden og Facebooksiden. 

- Arrangement ansvarlig 

- Nystarter 

- Hvem som skal ha ansvaret for utleie av kanoer, utstyr 

og diverse.  



  

Sak 8   Eventuelt 

  

 08.09.20 så skal forum for natur og friluftsliv arrangere noe på 

odderøya fra 1700 – 1830, mer info kommer. Håkon skal sende 

et skriv til Nils Erik om dette sånn at det blir sendt ut til 

gruppene, det blir lagt info om dette på hjemmesiden. 

 

Håkon har fått lov til å kjøpe en bærbar pc til 5000 kr av 

kretsstyret, til bruk av speideraktivitet.  

  

  
  

  

  

……………………………….                                  ……………………………..

  
Nils Erik Rønning                                                            Paul Nørsett  

  

  

……………………………….                                  ……………………………..

  
Tordis Drivenes                                                              Anders Speikland Smithsen  

  

  

……………………………….                                  
Håkon Ravndal  

 


