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1.7 FORRETNINGSORDEN FOR SØRLANDET KRETS NSF
1. Et lovlig innkalt kretsting er beslutningsdyktig med det antall
representanter som har møtt.

2. Deltakelse og stemmerett på kretstinget er i henhold til NSFs lover.
3. Protokoll føres av valgte referenter. Den undertegnes av kretsleder, 2
valgte representanter og begge møtelederne. I protokollen føres inn
alle forslag og de vedtak som er gjort, med antall avgitte stemmer, for
og imot. Likeledes innføres i protokollen navn på de representanter
som har hatt Ordet i de forskjellige sakene.

4. Forslag til saker som ønskes behandlet av kretstingets årsmøte, må være
sendt kretsen innen 2 måneder før kretstinget. Sakspapirer sendes
gruppeleder minst 2 uker før kretstinget. Sakspapirer sendes til delegater
dersom påmeldingen er mottatt minst 1 uke før kretstinget.

5. Kretstingets forretningsorden godkjennes ved åpning av hvert ordinære kretsting,
og gjelder inntil forslag om forretningsorden er behandlet på neste ordinære kretsting.

6. Det gjøres ingen begrensninger i taletid fra møtets begynnelse. Innlegg må
konkretiseres mest mulig. Med godkjenning av de stemmeberettigedes flertall,
kan møtelederen om nødvendig begrense taletiden. Det er anledning til å be
om replikk; med det menes en kort kommentar vedrørende siste debattinnlegg.
Det gis anledning til 2 replikker etter hvert debattinnlegg. Det gis kun
anledning til svarreplikk ved direkte spørsmål. Ved strek for talerliste, må
forslag som ønskes fremmet, leveres møtelederen, som refererer disse. Forslag
som ikke er levert eller
fremmet før det settes strek, behandles ikke. Før det settes strek, refereres
talerlisten. Dersom flere forslag til vedtak foreligger, skal møtelederne foreslå
avstemmings- rekkefølge.

7. På kretstinget kan det fremmes forslag i saker som er på sakslisten. Alle forslag
må innleveres undertegnet av forslagstiller.

8. Ved vedtak kreves simpelt flertall. Med simpelt flertall menes: Mer enn halvparten
av de avgitte stemmer. Blanke stemmer teller ikke med. Ved stemmelikhet anses
forslaget som falt. Forekommer stemmelikhet ved personvalg, holdes ny
avstemning.

9. Kretstinget er åpent for observatører og gjester som innvilges talerett.

2.1. ÅRSRAPPORT KRETSTYRET 2019
Kretsstyret har i 2019 bestått av 6 styremedlemmer og to varamedlemmer. Styret hat hatt møter
minst en gang i måneden, unntatt i sommerferien. I tillegg har det vært ulike møte med andre i
kretsen. Styret har også vært tilstede på svært mange arrangementer i løpet av 2019.
Per 31.12.2019 hadde Sørlandet krets 1462 unike medlemmer. Dette er en nedgang på 58
medlemmer (-3,8%) fra 1520 i 2018. Av de 1462 er 1194 under 26 år.
Kretsen har god økonomi med overskudd. Se økonomirapport.
Når det kommer til kretsens arrangementer henvises det til årsrapporter fra de ulike
arrangementene samt arrangementsoversikten.
Kontakt innad i kretsen har hovedsakelig skjedd via e-post, men også på alle de
arrangementene kretsen har vært tilstede på. Det er også avholdt flere møter for ulike
ledergrupper.
I løpet av 2019 er det også avholdt mange lederstarter. Her har nye ledere fått et innblikk i
speiderarbeidet, samt signert lederavtalen.
Kretsen er ellers representert i Forum for natur og friluftsliv (FNF) Agder, BURIA (er en
paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene i Agder), og
Speidernes beredskap Agder (politidistrikt Agder fra Lista til Risør
Kretsstryret har i 2019 hatt denne sammensetningen:
Kretsleder:
Visekretsleder:
Styremedlemmer:

Nils Erik Rønning
Paul Nørsett
Tordis Drivenes
Håkon Ravndal
Inger Marie Rypestøl*
Anders Smithsen

7.Kristiansand sjø
1.Lillesand
1.Vennesla
Vågsbygd FSK
2.Kristiansand FSK
4.Kristiansand

Varamedlemmer:

Kristine Marie Hansen
Eirik Nordby

Sørlandet krets
1.Lillesand

*Inger Marie har vært i militæret siden januar 2020 og går derfor ut av styret nå
Andre oppgaver i kretsen:

Kretsstyret har hatt denne ansvarsfordelingen:
Lederkontakt:
Alle i styret
Roverkontakt/sekretær: Tordis Drivenes
Hjemmeside
Håkon Ravndal
Facebook/Instagram Tordis Drivenes
Terminlisteansvarlig/kurskontakt:
Kretsleder/Styret
Kasserer:
Anders S.Smithsen
Økonomiansvarlig:
Kretsleder og kretsstyret forøvrig
Lederstart
Nils Erik Rønning/Paul Nørsett

Andre oppgaver i kretsen:
Regnskapsfører
Revisorer:

Tore Thorbjørnsen
Ann-Kathrine M.Lervik

7. Kristiansand sjø spg
Irevisjon AS

Valgkomitè:

Bjarne Egil Abrehamsen
Eivind Drivenes
Christian Ropstad

l. Vennesla spg
l. Vennesla spg
3. Kristiansand spg

Lederombud (Kilden),
Sørlande krets representanter:
Einar Øslebye
Inger Elise Engelstad
Kai Lindal
Raymond Homme

7.Kristiansand Sjø spg
2.Kristiansand FSK spg
2.Kristiansand FSK spg
7.Kristiansand Sjø spg

Kristiansand S, den 05.02.2020

2.2 KRETSENS ARRANGEMENTER 2019
Kretsting:
13. mars Ternevika
Teknisk arrangør: 7.Kristiansand sjø Ordstyrer: Thom
Lauritzen, 2. Kr.sand FSK og Jonny O. Hansen,
48 stemmeberettigede og 5 observatører til stede.

Kretsbannerkonk:
05. - 07. april Lillesand Møglestumoen ungdomsskole.
Det var Sørlandet krets som var arrangør, de som var hjelper var:
1. Flekkerøya sjøspeider, 1.søgne sjø og 2.Kristiansand.
Vi var 41 patruljer som deltok. Vi hadde en kjempe flott helg.
Resultater kretsbannerkonkurransen, Sørlandet krets:
1. plass: 1. Høvåg Bjørn, 397 poeng.

2. plass: 1. Vennesla Bjørn, 382,5 poeng
3. plass: Birkenes Ekorn, 372 poeng
4. plass: 1.Høvåg Ugle, 324,5 poeng
NM i speiding plassering:
17.plass: Birkenes Ekorn, 386,2 Poeng
22.plass: 1.Vennesla Bjørn, 381,3 poeng
45.plass: 1.Høvåg Bjørn, 352 poeng
107.plass: Høvåg ugle, 270,3
Det var 120 patruljer som var med.
SMULkonk.:
11. mai, Fant-Olsen stykket Baneheia.
17 patruljer fra 8 grupper, til sammen 100 speidere
Resultater, småspeidere:
1. plass: Oksøy, 7. kristiansand sjø 123 poeng
2. plass: Bamsekos 7.Kristiansand sjø 121 poeng
3. plass:Apekattene 7.Kristiansand sjø 121 poeng
Hakkespetten Ferrao:
Funnet av Lillesand Speidergruppe

Kretsleir Paulen:
27.07-03.08 var vi samlet på Paulen gård i Vennesla til fellesleir, vi
var 320 deltakere totalt, fra alder 12-18 år, 17 grupper! Vi hadde
et heilt fantastisk bra opphold denne uken. Masse gøye aktiviteter,
bading og lange, gode kvelder. Dette var utrolig fin leir!

Peffkurs 1:
06-08. oktober, Randøya, Kr.sand

25 deltakere. +7 stab Arrangør: Kretsstyret.
Peff 2 ble ikke gjennomført på grunn av for få påmeldte.
Gruppeleder samling:
24.10 på stiftsgården i prinsessen det var 13 grupper til stedet.
Ledersamtaler:
Det er 87 ledere som har gjennomført ledersamtaler. Vi har gjennomført 4
av 10 ledersamtaler, det er på grunn av at det har ikke vært så mange som
har meldt seg på.

2.2.1 MEDLEMS LISTE PR. 31.12.2019 – SØRLANDET KRETS

2.3 ÅRSRAPPORT FRA FRILUFTSSKOLEN
Årsrapport 2019, gjennomføring av friluftsskolen øst i Kristiansand
Friluftsskolen i Kristiansand-Randesund ble gjennomførte for 29 barn første uka i juli. 4 ungdommer
(derav 3 rovere) + prosjektleder hadde ei flott uke med varierte aktiviteter for en veldig positiv gjeng med
gutter og jenter.
Første formiddag fokuserte vi på bruk av kniv, sag og øks, og alle fikk i oppgave å lage seg en steke-spade
som skulle brukes i matlagingen hver dag i friluftsskole-uka. I år ble det nesten ikke brukt plaster i denne
økta. I løpet av dagen fikk barna øve seg på å lage leir med lavvo, tunneltelt, gapahuk og sikker bålplass.
Utover uka lagde vi forskjellige typer varm mat, - hovedsakelig på stormkjøkken. Alle barna synes det var
veldig artig å lage sin egen middag hver dag.
Aktivitetene utover uka var ofte knyttet til vann/sjø. Vi padlet kanoer og sit-on top kajakker og lærte barna
å ro, og kjøre småbåter med påhengsmotor. Vi øvde på orientering ved å finne skatter (godteri) i skogen
og vi ruslet langs grusveier og åkermark for å lære om innmark, utmark og allemannsretten.
Det flotte sommerværet innbød til mye bading og krabbefisking- heldigvis. Siste dag ble det ekstra mye
lek/konkurranser med typiske sommer-aktiviteter som kubb, frisbee, bueskyting.
Eirik Nordby (prosjektleder)

Årsrapport 2019,- gjennomføring av friluftsskolen vest i Kristiansand
Friluftsskolen i Kristiansand-Vågsbygd ble gjennomførte for 8 barn siste uka i Juni og 16 barn i uke 32. 2
ungdommer (derav 1 rovere) + prosjektleder hadde ei flott uke med varierte aktiviteter for en veldig positiv
gjeng med gutter og jenter.
Første formiddag fokuserte vi på å bli kjent. Vi benytter fasiliteter til 7 Kr.sand sjøspeidergruppe og har
aktiviteter i Terneviga båthavn. Våre turer foregår i Vågsbygdskauen inn mot Storevann.
Vi benytter Firling, Vg joller og sit-on top kajakker. Vi går gjennom bruk av kniv, sag og øks, og alle fikk i
oppgave å lage spikkepinne for pølser på spidd. I år ble det nesten ikke brukt plaster i denne økta. All mat
som lages gjøres på stormkjøkken med gass. Alle barna synes det var veldig artig å lage sin egen middag
hver dag. Vi øvde på orientering vi ruslet langs grusveier og åkermark for å lære om innmark, utmark og
allemannsretten. I løpet av uken fikk barna øve seg på å lage leir med lavvo, tunneltelt, sikker bålplass.
Det flotte sommerværet innbød til mye bading og krabbefisking.
Nils Erik Rønning (prosjektleder)

2.2 ÅRSRAPPORT FRA KILDEN 2019
Ledertrenere i Sørlandet krets og Aust-Agder krets danner ledertrenerpatruljen KILDEN. Vi
er ansvarlige for grunntreningen for ledere i begge kretser. Kursene våre blir markedsført
nasjonalt, og enkelte deltakere kommer også fra andre kretser.
Patruljen har i 2019 bestått av:
«Isa» Engelstad
2. Kr. sand FSK
Sørlandet krets
Unni Hansen
Direkte medlem
Aust-Agder krets
Gro Vehus
Arendal FSK
Aust-Agder krets
Raymond Homme
7. Kr.sand sjø
Sørlandet krets
Kai Lindal
2. Kr.sand FSK
Sørlandet krets
Einar Øslebye
7. Kr. Sand sjø
Sørlandet krets
Trygve Grana har permisjon dette året, og Britt Hansen har sluttet som ledertrener.
Patruljen er godt støttet av teknisk stab, og i 2019 gjorde Camilla Røed fra Aust-Agder en god
innsats på trinn 1.
Patruljemedlemmene er en meget godt sammensveiset
gjeng som liker å holde kurs, og vi gir mye av oss selv for å
stimulere og bygge opp de lederne som kommer til oss.
Planleggingsmøter har vært holdt vekselvis i Arendal og
Kristiansand, en ordning som har fungert veldig bra.
KILDEN har etablert faste kurshelger i håp om at gruppene
kan unngå å planlegge aktiviteter som kolliderer med
ledertreningen.
Våre faste kurshelger er:
Trinn 1
Randøya
3. helg i september
Trinn 2
Innlandet
2. helg i februar
Trinn 3
Skogen
ca 1. helg i juni
(annethvert år)
Trinn 2 som var planlagt på Bringsvær leirskole ble avlyst grunnet for liten deltakelse. Kun 8
ledere meldte seg på.

Trinn 1 ble avviklet på Randøya med 25 deltakere.
KILDEN arrangerte i tillegg den nasjonale ledertrenersamlingen med 40 deltakere i januar.
Arrangementet var på Hamresanden, Randøya og om bord på «Sjøkurs»
KILDENpatruljen har gjort en grundig jobb med å justere kursprogrammet etter nye
retningslinjer fra NSF, og vi er nå i mål.
KILDENkursenes særpreg er at vi satser på gjennomført bruk av «Speidermetoden», noe
som innebærer et minimum av teoriøkter og fokus på praktisk læring gjennom
egenaktivitet. Vi er veldig bevisste på bruk av alle åtte elementene i «speider-metoden» og får
særlig god til bakemelding på bruk av elementet «rammer og lek».
Deltakerevalueringen er overveldende positive.
Patruljen har hatt et møte med kretsstyrene og avklart at vårt oppdrag er ledertrening trinn 1-23 og at annen kursvirksomhet i kretsene organiseres og gjennomføres av andre.
Einar Øslebye
peff

2.5 Årsrapport Husstyret på Stiftegården
Husstyret har i året 2019 bestått av:
Nils Erik Rønning og Paul Nørset fra Kretstyret
Tom-Erik Reinertsen og Helge Drange fra Brukerne av huset
Jonny Oluf Hansen fra 7 Kristiansand Sjø
Det har vært et aktivt år på stiftsgården med stor fokus på vedlikeholds arbeid. Det er gjort et flott
arbeid med reparasjon, oppgraderinger på hele bygget. Noe er gjort utvendig mens det meste er
innvendig som også er speidernes ansvar.
Utfordring har vært at veldig stor del av arbeidet er falt på få personer som har brukt særdeles stor
del av sin fritid på dette arbeidet. Flere fra kretsens grupper kunne vært med å delta. Håper vi kan
få flere engasjert i dette fremover.
Det er utført et omfattende rydde arbeid, malearbeid installert mye på strøm og data. Kjøkkenet
har fått en god løft. Grupperommene begynner å bli ferdige. En del arbeid gjenstår med bad og
dusj.
Det er installert strømmålere på diverse steder og brukere er differensiert.
leiligheten har fått et løft. Leietaker har fungert bra, men har per i dag sagt opp og vi arbeider med
å få inn nye leietakere fra 1 mars 2020.
Det er endret noe på romfordeling, da kretskontoret er flyttet, og de kontorene er nå blitt
grupperom.
Kretsleder har gjort et fantastisk arbeid gjennom å få bedrifter til å sponse arbeid og utstyr. Dette
har resultert i et overskudd på årets drift, selv om det er gjort mye investeringer.
Årets drift har gitt et overskudd på 114.369,- kroner.
Husstyret anmoder Kretstinget om å godkjenne årsmelding for 2019

Nils Erik Rønning Paul Nørset Helge Drange Tom Erik Reinertsen Jonny Oluf Hansen

2.6 Rapport kretsleir
Kretsleir, Paulen 2019, 27.07-03.08- 2019
I flott solskinn ankom litt over 300 deltakere leiren lørdag 27 Juli, Paulen gård med Damptog.
Stedet der ingen skulle tru at nokon kunne arrangere kretsleir. Uten vei, vann, avløp, strøm og
med Setesdalsbanen som eneste motoriserte kontakt med omverdenen. Totalt var det 16
speidergrupper som deltok, en fra Kirkenes og resten fra Sørlandet krets.
Paulen gård eies/driftes av 1.Vennesla speidergruppe og ligger 6 km nord for Vennesla sentrum.
Adkomst er via Steinsfoss tømmer renne til fots eller med Setesdalsbanen, elva Otra renner like
ved. Gamle Kringsjå Kraftstasjon ligger også bare ett steinkast unna. Paulen Gård består av
hovedhus, låve m, toaletter, nybygd garasje, 12 mål plen og mye flott natur
Motto for leiren var «full av Energi», mye av programmet var bygd rundt dette emnet med vann,
varme, Damptog og elektrisitet. Program aktivitetene var ellers tradisjonelle med bolle baking i
syvsteinsovn, legobygging, tyrkerknop mm. Haik ble arrangert fra Drivenesheia/Naspe skiløyper
og til Paulen. Værgudene spilte ikke på lag med oss dette døgnet (som vanlig). Ett voldsomt
regnvær kombinert med vind gjorde mange soveposer søkk blaude!!! Med god hjelp fra gode
samarbeidspartnere kunne alle legge seg i tørre soveposer på kvelden. Leirbålene forgikk på
Kringsjå gml. Kraftstasjon, dette gav en magisk arena for leirbålene. Det ble arrangert egne
speider, rover og lederkroer på låven, dette var populære tiltak på kveldene. Åsmund Åmli kom
også en kveld å holdt gratis konsert for oss. Roverne hadde sitt eget leirområde inne i skogen der
de hadde eget opplegg, blant annet badestamp for 20 personer.
Lørdag 3 august dro over 300 slitne leirdeltakere ned igjen med Setesdalsbanen, forhåpentligvis
med en god opplevelse i ryggsekken. Kanskje en opplevelse de vil huske livet ut. Leirkomiteen vil
takke alle involverte for en god innsats.
Med hilsen en leirkomite,
FULL AV ENERGI.
Eivind Drivenes, leirsjef

3.Strategisk plan 2019-2024
VISJON 2024 - Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, speiding når flere I
2024 er Norges speiderforbund den mest attraktive organisasjonen for
barn og unge som vil ut i naturen og i verden. Hos oss opplever alle å få
og ta ansvar gjennom patruljesystemet. Speideren er en relevant bevegelse
som når flere. Våre speidere blir utfordret i møte med samfunnet, naturen
og seg selv, og våger å flytte egne grenser
Formålsparagrafen vår Norges speiderforbund utvikler
mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i samfunnet i
samsvar med idealene fra speiderløftet og speiderloven.
Speidere vil ut Speidere er nysgjerrige og utforskende, de vil ut av
komfortsonen og bli utfordret. Speidere vil ut i naturen og oppleve nye
ting, ut i verden og møte andre mennesker, både speidere og andre.
Speidere vil ut i samfunnet og gjøre en forskjell. Å ville ut er mer enn å gå
ut av døren, det handler om å utvikle seg selv – alene og sammen med
andre. Speidermetoden er den gode rammen for dette. Gjennom den får
speiderne utvikle seg etter evne og innenfor trygge rammer tilpasset
kunnskapsnivå, evner og erfaring. Vi skal tilby de beste rammene for barn
og unges nysgjerrighet og utforskertrang, og det gjør vi på de områdene

der vi har spesialkompetanse. Speidere vil ut i naturen. Naturen har ingen
vegger og tak som setter grenser for kreativiteten og utfoldelsen. Gjennom
møter med naturen året rundt får speiderne leke, utforske og oppleve.
Eventyrene er der ute! Friluftsliv i speideren foregår på vannet, på fjellet
og i skogen, men også ved bålet rett bak speiderhytta. Naturopplevelsene
gjør speiderne kjent med og glade i naturen. Vi skal vise andre det gode
friluftslivet gjennom den måten vi bruker og tar vare på naturen på.
Speiding er friluftsliv! Speidere vil ut i samfunnet. I speideren får alle
være med og fatte små og store avgjørelser, og det engasjementet skal vi ta
med videre ut i samfunnet. Speidere er aktive samfunnsborgere som tar
ansvar og reagerer der de opplever urett. Speidere vil også ut i verden.
Norske speidere skal i større grad oppleve å være en del av det store
internasjonale speiderfellesskapet. Med sine 40 millioner medlemmer er
speideren verdens største barne- og ungdomsbevegelse. Møter med ulike
mennesker og kulturer utvikler oss og vår egen forståelse for andre. I
speideren har vi en unik mulighet til å få venner over hele verden gjennom
for eksempel leirer og kontakt med vennskapsgrupper. Ved deltakelse i
solidariske aktiviteter som Speideraksjonen, kan vi lære noe om andre,
samtidig som vi ser at vårt lille bidrag nytter. Sammen kan vi skape en
bedre verden! Patruljen tar ansvar
«Patruljesystemet er ikke et system å drive speiding etter, det er det
eneste systemet», skrev BadenPowell i sin rapport etter Brownsea Islandleiren i 1907. Dette er like aktuelt nå, over 100 år etter. Ved å være i en
patrulje lærer speidere seg å ta vare på hverandre, og å ta ansvar for
fellesskapet. I patruljen utvikler speiderne seg personlig, opplever
medbestemmelse og lærer å lede og bli ledet av andre.
Patruljen skal drive egenaktivitet uten voksen styring. Når speiderne
sammen får prøve seg uten voksne ledere på møter og turer, lærer de
seg å mestre ulike utfordringer. I speideren er det rom for å prøve og
feile. Slik får speiderne nye erfaringer, og opplever progresjon i
kunnskap og ferdigheter. Patruljesystemet er grunnlaget for alt
speiderarbeid, på alle nivåer av organisasjonen vår. Det betyr for
eksempel at førerpatruljen, kretsstyret, Speiderstyret og ulike
prosjektgrupper også skal fungere som patruljer. Det er samarbeids- og
ansvarstrening i patruljen som gjør oss til dyktige problemløsere.
Ledelse er en av hjørnesteinene i Norges speiderforbund. Lederne er
grunnpilaren i vårt arbeid med barn og unge. De skaper rammene og
mulighetsrommet hvor speiderne kan boltre seg fritt. Speiderlederne må
være engasjerte og interesserte i å gi speiderne sine ansvar, tillit og
spillerom. Vår lederutdanning skal være innrettet for å gi lederne de
verktøy de trenger for å ta i bruk patruljesystemet. De yngste speiderne
får en forsmak på patruljearbeidet, men det er i troppen at
patruljesystemet blir den viktigste metoden og forutsetningen for god
speiding.
Speiding når flere I speideren skal barn og unge få unike opplevelser. De
får utvikle seg etter erfaring, kunnskapsnivå og evner innenfor trygge
rammer. Vår metode – speidermetoden – er vår oppskrift for å skape
selvstendige og ansvarsbevisste mennesker. Vi har en bredde i aktivitetene
og en kompetanse som samfunnet etterspør, og dette vil vi dele med flere!
Vi skal være en inkluderende organisasjon uten innbytterbenk. Det betyr
at vi tiltrekker oss medlemmer med ulik bakgrunn og forutsetninger, og
gir barn, unge og voksne et godt speidertilbud der de bor. I speideren får

medlemmene erfaringer de kan bruke på andre områder og i andre faser av
livet. Speidingen skal utgjøre en forskjell. Derfor skal ledere i større grad
delta på kurs og få nyttige og utfordrende erfaringer som gjør det enda mer
givende å være leder. På alle våre kurs kan ledere komme sammen, søke
ny inspirasjon og få luft under vingene. Tydeliggjøring av lederrollen og
et større fokus på fellesskapet blant lederne skal bidra til at flere får lyst til
å bli ledere – og å fortsette som ledere. En organisasjon av kompetente
speidere og ledere er en attraktiv samarbeidspartner, både i
lokalsamfunnet og på nasjonalt plan, og dette vil gjøre oss synlige i
samfunnet. Gjennom samarbeid i lokalmiljøer, med andre organisasjoner
og internasjonalt, kan vi gjøre en forskjell for enda flere. Dette gjør oss til
en aktuell og anerkjent samfunnsaktør. Summen av alt dette gjør oss til en
organisasjon i vekst.

LANGTIDSMÅL 2019–2024
Speidere vil ut:
• Alle medlemmer utforsker naturen, og inviterer andre til å være med.
• Alle medlemmer har grunnleggende kompetanse innen det enkle friluftslivet.
• Alle medlemmer utfordres gjennom relevante og spennende
programaktiviteter og arrangementer.
• Alle medlemmer øker sin deltakelse i demokratiske prosesser i organisasjonen.
• Speidere bidrar konstruktivt i samfunnsdebatten, og oppleves som
engasjerte/ inspirerende, løsningsorienterte og reflekterte.
• Flere av våre medlemmer opplever verden gjennom internasjonal
speiding, og kjenner tilhørigheten til en verdensomspennende
bevegelse.
Patruljen tar ansvar:
• Alle nivåer i organisasjonen bruker patruljesystemet, og
gruppene har aktive førerpatruljer.
• Alle patruljene deltar jevnlig i egenstyrte patruljeaktiviteter, -møter og -turer.
• Flere av gruppene deltar i nasjonale eller internasjonale prosjekter, eller gjennomfører
egne.
• Alle rovere og ledere tar aktivt ansvar for sin egen lederutvikling
gjennom tilbud om en attraktiv og tydelig lederutdanning.
• Alle ledere/patruljeførere er kjent med og bruker speidermetoden aktivt.
• Alle ledere/patruljeførere er kjent med og bruker treningsprogrammet aktivt.
Speiding når flere
• Flere barn og unge begynner i speideren, og flere av speiderne fortsetter i /
går over til neste enhet.
• Flere barn og unge får tilbud om speiding gjennom nystarting av
grupper i områder med potensiale for speiding.
• Alle grupper fokuserer på å gjøre seg attraktive gjennom ambisiøse
aktiviteter, positiv synlighet, forenkling av rutiner og et godt ledermiljø.
• Flere engasjerer seg i langvarige og kortvarige verv på alle nivåer i organisasjonen.
• Alle nåværende og nye medlemmer føler seg velkomne, og får
muligheter til å ta ansvar og bidra med sin kompetanse.
• Flere grupper er synlige bidragsytere i lokalsamfunnet gjennom
aktiviteter for ikkespeidere, prosjekter i nærmiljøet og lokale
samarbeid.

• Flere av forbundets prosjekter og satsinger skjer i samarbeid med
andre nasjonale samfunnsaktører og internasjonale organisasjoner.

Kretsens arbeidsmål 2020
•
•
•
•
•
•
•
•

Opprettholde kontakt med samtlige speidergrupper
Gjenomføre ledersamtalen med 100 ledere
Arrangere patruljeførerkurs hvert halvår
Arrangere 2 ledersamling hvert år
Arrangere 2 gruppeledersamlinger pr år
Arrangere og gjennomføre SMUL leir Nordberg Fort.
Vise at kretsen satser i sammen om å nå forbundets mål om å bli større.
Arrangere gruppelerderkurs for gruppene

4. SAKER TIL BEHANDLING:
4.1 sak fra kretsstyret
«Kretsstyret i Sørlandet krets av NSF bør organiseres på en ny måte uten
varamedlemmer»
Styrets begrunnelse: kretsstyret i Sørlandet krets består nå av kretsleder,
visekretsleder, 4 styremedlemmer og 2 varamedlemmer. Alle faste medlemmer velges
for to år. Varamedlemmer for et år. Styret mener kretsen bør slutte med
varamedlemmer. Varamedlemmer møter på alle møter, men er ikke garantert
stemmerett.
Kretsstyret mener dette bør enders til følgende:
Kretsleder – velges for 2 år
Visekretsleder – velges for 2 år
2 styremedlemmer – velges for 3 år
2 styremedlemmer – velges for 2 år
Dette innebærer at kretsleder og 3 styremedlemmer velges det ene året for en periode
på 2 år, Visekretsleder og 2 styremedlemmer det andre året for en periode på 2 år.
Kretsen får da en kontinuitet i sitt styre.
Styrets henstilling: saken vedtas
4.2a) sak fra Husstyret på stiftegården
Husstyret viser til protokoll fra møte Sørlandet Krets 13 Jan. 1986 da drift og hensikt
med stiftsgården ble vedtatt. Sørlandet Krets har ansvar for driften og kretsen
oppnevner eget Husstyret som forestår det daglige oppfølging av driften. Herunder står
det også at det skal være 5 medlemmer i husstyret.

På møte med gruppene i januar 2018 og Kretstinget 2018 ble det vedtatt
vedtak:
1. Gruppene som er med i avtalen for huset/Stiftsgården er de samme som til
enhver tid er medlem av Sørlandet krets,
2. Kretstinget velger medlemmer til Husstyret i henhold til opprinnelig avtale
3. Husstyret rapporter til kretsstyret og er sammensatt som vedtatt i referat av
13.1.1986
4. det etableres egen konto for drift av huset, som disponeres av kretsstyret lik de
andre konto som er underlagt Sørlandet krets.
5. Regnskap og budsjett for drift av huset godkjennes på kretsting
6. Husstyret lager avtaler og signerer for alle som skal bruke huset og tilstøtende
arealer.
Det er de siste 2 årene gjort et stort arbeid på stiftsgården med å løfte standarden, samt
gjøre mye vedlikehold som har stått lenge. Og Det sittende husstyret har hatt mange
møter med påfølgende helger, kvelder i arbeid. Da man ser at fokus til styret burdet
være konsentrert rundt administrasjon av bygget. Og samkjøre drift-vedlikehold-utleie.
Men ikke nødvendigvis fysisk gjøre dette arbeidet. Ser vi at selve antallet med
sammensetning av styret kan og bør endres. For å sikre drift og ikke påføre Kretsstyret
mer arbeid enn nødvendig kan Husstyret med fordel rapportere direkte til Kretstinget
og drive gjennom året basert på budsjett som vedtas på Kretstinget. Samt levere
regnskap ved årets slutt direkte til Kretstinget.
For å unngå misforståelser med forskjellige endringer som er gjort opp gjennom.
Foreslår husstyret nye retningslinjer for styret hvor alle endring tas med.

Forslag til nye retningslinjer
Stiftsgården var i 1969 stilt til disposisjon for speidere i Kristiansand av Kristiansand
kommune. Dette ble i 2018 presisert til å gjelde speiderne i Sørlandet krets.
Hensikten med driften er å legge forholdene til rette for aktiv speider arbeid i kretsen
gjennom å stille lokale til disposisjon fast og tilfeldig for de gruppene som trenger det,
tilby service tjenester, samt være med på å profilere speiderarbeidet i lokalsamfunnet.
1 St. Georgs Gildet har disposisjonsrett til Gildesalen. Dette under forutsetting av at de
forpliktelser og rettigheter som er inngått i andre avtaler er overholdt.
Driften av stiftsgården ordnes slik:
1. Sørlandet Krets av Norges speiderforbund er ansvarlig for driften av stedet
samt kontakt med kommunale myndigheter.
2. Til å forestå det daglige arbeidet velges et husstyre på 3-5 medlemmer.
Husstyret skal består av en representant fra brukere av huset, en fra Kretsstyret
og en fra kretsens grupper, disse velges for 2 år av gangen på Kretstinget.
Antall styremedlemmer vurderes av hus styret.
3. Kretstinget fastsetter retningslinjer for Husstyrets arbeid. Gjennom å vedta
budsjett for årets drift på kretsting. I den daglige drift rapporterer Husstyret til
Kretsstyret.
4. Kretstinget fastsetter budsjett, med forslag til vedlikehold og utbedringer,
behandler årsmelding og regnskap etter forslag fra husstyret. Arbeidsperiode
følger kalender år.
Forslag kan fremmes av alle godkjente medlemmer i Sørlandet krets

5. Husstyret legger opp plan for arbeidet og kan avtale tjenester direkte ved
oppdragsgivere etter vedtatt budsjett. Herunder avtale vaktmester tjenester.
6. disse retningslinjer gjelder fra kretstinget 2020 og erstatter alle tidligere
inngåtte eller vedtatte retningslinjer

styrets innstilling: vedtas ikke
4.2b) Kretsstyret Husstyre stiftegården
Forslag til nye retningslinjer
Stiftsgården var i 1969 stilt til disposisjon for speidere i Kristiansand av Kristiansand
kommune. Dette ble i 2018 presisert til å gjelde speiderne i Sørlandet krets.
Hensikten med driften er å legge forholdene til rette for aktiv speider arbeid i kretsen
gjennom å stille lokale til disposisjon fast og tilfeldig for de gruppene som trenger det,
tilby service tjenester, samt være med på å profilere speiderarbeidet i lokalsamfunnet.
1 St. Georgs Gildet har disposisjonsrett til Gildesalen. Dette under forutsetting av at de
forpliktelser og rettigheter som er inngått i andre avtaler er overholdt.
Driften av stiftsgården ordnes slik:
1. Sørlandet Krets av Norges speiderforbund er ansvarlig for driften av stedet samt kontakt
med kommunale myndigheter.
2. Til å forestå det daglige arbeidet velges et husstyre på 3-5 medlemmer.
Husstyret skal består av en representant fra brukere av huset, en fra Kretsstyret
og en fra kretsens grupper, disse velges for 2 år av gangen på Kretstinget.
Antall styremedlemmer vurderes av hus styret.
3. Kretstinget fastsetter retningslinjer for Husstyrets arbeid. Gjennom å vedta
budsjett for årets drift på kretsting. I den daglige drift rapporterer Husstyret til
Kretsstyret. Slik at kretsstyret har kontroll på at husstyret følger budsjett og
retningslinjer satt av kretssting.
4. Kretstinget fastsetter budsjett, med forslag til vedlikehold og utbedringer,
behandler årsmelding og regnskap etter forslag fra husstyret. Arbeidsperiode
følger kalender år.
Forslag kan fremmes av alle godkjente medlemmer i Sørlandet krets
5. Husstyret legger opp plan for arbeidet og kan avtale tjenester direkte ved
oppdragsgivere etter vedtatt budsjett. Herunder avtale vaktmester tjenester.
6. disse retningslinjer gjelder fra kretstinget 2020 og erstatter alle tidligere
inngåtte eller vedtatte retningslinjer

styrets innstilling: vedtas på eget forslag

5 Økonomi
5.1 Regnskap 2019

Årsregnskap 2019
for
NORGES SPEIDERFORBUND SØRLANDET
KRETS
Foretaksnr. 971514582

NORGES SPEIDERFORBUND SØRLANDET KRETS

Resultatregnskap
Note 2019

2018

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Driftsinntekter
Salgsinntekt
Annen driftsinntekt
Sum driftsinntekter

1 202 802
329 836
1 532 639

644 528
216 499
861 026

2 250
83 560
1 041 720
1 127 530

3 373
39 700
692 903
735 975

405 108

125 051

Finansinntekter
Annen renteinntekt
Sum finansinntekter

809
809

565
565

Finanskostnader
Annen finanskostnad
Sum finanskostnader
NETTO FINANSPOSTER

86
86
724

0
0
565

ORDINÆRT RESULTAT

405 832

125 616

ÅRSRESULTAT

405 832

125 616

405 832
405 832

125 616
125 616

Driftskostnader
Varekostnad
Avskrivning på varige driftsmidler
Annen driftskostnad
Sum driftskostnader

1
2

3,4
3,5

DRIFTSRESULTAT
FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

OVERF. OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER

6

Årsregnskap for NORGES SPEIDERFORBUND SØRLANDET KRETS

Organisasjonsnr. 971514582

NORGES SPEIDERFORBUND SØRLANDET KRETS

Balanse pr. 31.12.2019
Note31.12.2019

31.12.2018

EIENDELER
ANLEGGSMIDLER
Varige driftsmidler
Tomter, bygninger og annen fast eiendom
Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontorm.
Sum varige driftsmidler
SUM ANLEGGSMIDLER

3,4
4

266 596
4 429
271 025
271 025

121 998
13 757
135 755
135 755

2 570

3 000

33 467
50 098
83 565
1 233 856
1 319 991

32 755
3 120
35 875
977 691
1 016 566

1 591 016

1 152 321

1 538 486
1 538 486
1 538 486

1 132 653
1 132 653
1 132 653

Avsetning for forpliktelser
Andre avsetninger for forpliktelser
Sum avsetning for forpliktelser
SUM LANGSIKTIG GJELD

15 456
15 456
15 456

15 456
15 456
15 456

KORTSIKTIG GJELD
Leverandørgjeld
Annen kortsiktig gjeld
SUM KORTSIKTIG GJELD
SUM GJELD

20 100
16 975
37 075
52 531

(4 814)
9 026
4 212
19 668

1 591 016

1 152 321

OMLØPSMIDLER
Varer
Fordringer
Kundefordringer
Andre fordringer
Sum fordringer
Bankinnskudd, kontanter o.l.
SUM OMLØPSMIDLER
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SUM EIENDELER

EGENKAPITAL OG GJELD
EGENKAPITAL
Opptjent egenkapital
Annen egenkapital
Sum opptjent egenkapital
SUM EGENKAPITAL

6

GJELD
LANGSIKTIG GJELD

SUM EGENKAPITAL OG GJELD
Årsregnskap for NORGES SPEIDERFORBUND SØRLANDET KRETS

Organisasjonsnr. 971514582

NORGES SPEIDERFORBUND SØRLANDET KRETS

Balanse pr. 31.12.2019
Note31.12.2019

31.12.2018

Kristiansand S, den 05.02.2020

Årsregnskap for NORGES SPEIDERFORBUND SØRLANDET KRETS

Organisasjonsnr. 971514582

Regnskapsprinsipper:
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak.
Inntektsføring
Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med
utførelsen.
Anleggsmidler
Lineære avskrivninger over driftsmidlenes forventede økonomiske levetid er lagt til grunn ved
beregning av avskrivningsbeløp.
Vedlikehold / påkostning
Utgifter som påløper for å opprettholde eiendommenes kvalitetsnivå, kostnadsføres når de påløper.
Utgifter som påløper for å bringe eiendommen tilbake til standarden ved vårt kjøp av eiendommen (tatt
hensyn til bygningsteknisk utvikling fram til i dag) kostnadsføres direkte. Utgifter som representerer en
standardheving av eiendommen ut over standarden ved vårt kjøp, tillegges kostpris, dvs.
balanseføres.
Fordringer
Kundefordringer føres opp i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til påregnelig tap.
Avsetning til påregnelig tap gjøres på grunnlag av en individuell vurdering av de enkelte fordringene. I
tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap.
Andre fordringer er også gjenstand for en tilsvarende vurdering.

Note 1 - Salgsinntekt
Salgsinntekter 2019
Medlemskontigent refusjon fra NSF kr 293 634 - betalende medlemmer i 2019 var 1 437 stk
Kretsleir 2019 kr 624 098
Friluftskolen kr 218 969
Andre inntekter kr 66 102

Note 2 - Annen driftsinntekt
Andre driftsinntekter 2019:
Utleie Stiftegården kr 201 902
Tilskudd og gaver kr 127 935

Note 3 - Lønnskostnad

Lønns utbetaling i 2019 er ført mot prosjekt Friluftskolen. Det er utbetalt totalt kr 118 825,Det er også utbetalt lønn etter dugnad oppussing Stiftegården i 2019. Kostnaden er aktivert.
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Note 4 - Avskrivning på varige driftsmidler
Tomter,
Driftsløsøre,
bygninger inventar, verktøy,
kontorm.

Sum

Anskaffelseskost pr. 1/1
+ Tilgang
- Avgang
Anskaffelseskost pr. 31/12

152 498
218 830
0
371 328

28 712
0
0
28 712

181 210
218 830
0
400 040

Akk. av/nedskr. pr 1/1
+ Ordinære avskrivninger

30 500
74 232

14 955
9 328

45 455
83 560

Akk. av/nedskr. pr. 31/12

104 732

24 283

129 015

Balanseført verdi pr 31/12

266 596

4 429

271 025

Avskrives over forventet levetid

Note 5 - Annen driftskostnad
Selskapet har ytet godtgjørelse til revisor med kr 16 875,- inkl mva

Note 6 - Annen egenkapital
Annen
egenkapital

Sum
egenkapital

Pr 1.1.2019
Tilført fra årsresultat

1 132 653
405 832

1 132 653
405 832

Pr 31.12.2019

1 538 486

1 538 486

Note 7 - Andre fordringer
Andre fordringer gjelder kostnader eiendom på Høietun. Konto vil gjøres opp i 2020.
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5.2 Disponering årsresultat 2019
Årsresultat for kretsen som avdeling kr 228 284,-

Forslag til Disponering av årets resultat:
A) Forslag disponert « Ny giv,markedsføring» Ny kto
B) Forslag disponert «Alle inkludert»
Ny kto
C) Forslag disponert «Leder utvikling»
Ny kto
2050

Resterende

60 000,30 000,60 000,-

78 284,-

Årsresultat Stiftegården kr 114 369,2050 Annen egenkapital Avd Stiftegården

114 369,-

Årsresultat Friluftskolen kr 64 332,2050 Annen egenkapital Avd Friluftsskole

64 332,-

Årsresultat totalt i Selskap(kretsen) er på 405 832
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6 Budsjett
6.1 Budsjett 2020-/skisse 2021 Kretsen
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6.2 Budsjett 2020-/skisse 2021 Stiftegården
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7 Valg
7.1a) Kretsstyret
Følgende funksjoner er på valg:
- visekretsleder 2år
- 1 styremedlemmer for 2 år
- 1 styremedlem for 1 år
- 2 varamedlemmer for 1 år
Følgende er ikke på valg:
- Kretsleder Nils Erik Rønning
- Styremedlem Tordis Drivenes
7.1b) Kretsstyret Ny løsning
Følgende funksjoner er på valg:
- Visekretsleder 2år
- 2 styremedlemmer for 2 år
- 1 styremedlem for 1 år
7.2 revisor
Det skal velges revisor for hvert år
IRevisjon Ann-Kathrine Marum Lervik
7.3 valgkomité
Eivind Drivenes
(gjenstår)
Christian Robstad (gjenstår)
7.4 Styremedlemmer Husstyret på Stiftegården

Styret består i dag av
Kretsstyret: (2 rep)
Kretsleder Nils Erik Rønning
Visekretsleder Paul Nørsett
St.Georgsgildet: (1 Rep)
Helge Drange
4. Kristiansand (1 Rep)
Tom Erik Reinertsen
Speidergruppe krets
Jonny Hansen

8 Heder og ære
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