Referat fra kretsting
Dato:29.04.2020
Tinget ble avviklet digitalt
på grunn av
koronarestriksjoner

Årets kretsting i Sørlandet krets er historisk. På grunn av restriksjoner i forbindelse
med korona-pandemien laget kretsstyret en elektronisk løsning der delegatene
deltok via internett. Kretsstyret og møtelederne var samlet på Stiftegården.
Løsningen fungerte meget bra takket være gode forberedelser og god informasjon fra
kretsstyret i forkant, og med veiledning underveis i møtet.

Sak 1: Konstituering
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Innkalling ble godkjent
52 stemmeberettigede ble godkjent
Som møteledere ble Jonny Hansen og Thom Lauritsen valgt
Som referenter ble Tordis Drivenes og Anders Smithsen valgt
Einar Øslebye og Eivind Drivenes ble valgt til å underskrive protokollen
Kristine Marie Hansen og Håkon Ravndal ble valgt som tellekorps
Forretningsorden som utsendt på forhånd ble godkjent. Denne er i
samsvar med NSFs lover og retningslinjer

Sak 2: Årsmeldinger 2019
Kretsstyrets årsrapport ble fremlagt og viser stor og variert aktivitet i kretsen
i 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.
Rapporten ble godkjent uten innvendinger.

Sak 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 Island-leiren 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:
1. Alle medlemmer utforsker naturen, og inviterer andre til å være med.
2. Alle medlemmer har grunnleggende kompetanse innen det enkle
friluftslivet.
3. Alle medlemmer utfordres gjennom relevante og
spennende programaktiviteter og arrangementer.
4. Alle medlemmer øker sin deltakelse i demokratiske prosesser i
organisasjonen.
5. Speidere bidrar konstruktivt i samfunnsdebatten, og
oppleves som engasjerte/ inspirerende,
løsningsorienterte og reflekterte.
6. 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 per 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
Til planen var det følgende kommentarer:
➢

a. Einar Øslebye: Det var en plan om å samarbeide med Aust-agder krets av NSF når det
kommer til peff-kurs. Er det ordnet et samarbeid ang dette?
Svar fra kretsleder: ikke per dags dato.
b. Einar Øslebye: Presiserer viktigheten av peff-kurs. Noen må ha ansvar for dette.
Svar fra kretsleder: Kretsen jobber med saken. Satser på å kunne gjennomførte peff-1 i
september hvis det er mulig mtp smittevernsregler.
c. Einar Øslebye: Henstiller kretsstyret til å jobbe sammen med Aust-agder krets om å få
til et godt opplegg når det kommer til peff-kurs.
Svar fra kretsleder: Sørlandet krets mangler ledere som kan tenke seg å arrangere peff2. Hvis noen kunne tenke seg å arrangere, gi beskjed!
Med disse kommentarene ble saken vedtatt.

Sak 4: Innmeldte saker.
1. 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.
Visekretsleder Paul Nørsett utdypet kretsstyrets begrunnelse før
forslaget ble satt til avstemming. Resultat av avstemmingen ble:
50 stemte FOR forslaget, 2 MOT forslaget.
2. Fra Husstyret på stiftegården.
Nye retningslinjer for husstyret.
Husstyret fremmet to nesten identiske forslag til endring av
retningslinjer for husstyret. Begge forslagene hadde samme hensikt,
nemlig å avklare ansvarsforholdet mellom husstyret og kretsstyret. Det
forslaget som fikk flertall, er referert her:
Begrunnelse:

Stiftsgården var i 1969 stilt til disposisjon for speidere i Kristiansand
av Kristiansand kommune. Dette ble i 2018 utvidet til å gjelde
speiderne i Sørlandet krets.
Hensikten med driften er å legge forholdene til rette for aktivt
speiderarbeid i kretsen gjennom å stille lokale til disposisjon for de
gruppene som trenger det, tilby service- tjenester, samt å bidra til å
profilere speiderarbeidet i lokalsamfunnet.
1. St. Georgs Gildet har disposisjonsrett til Gildesalen under
forutsetting av at de forpliktelser og rettigheter som er inngått i andre
avtaler blir 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 bestå 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 husstyret.
3. Kretstinget fastsetter retningslinjer for husstyrets arbeid gjennom
å vedta budsjett for årets drift. I det daglige rapporterer husstyret
til kretsstyret. Slik har kretsstyret kontroll på at budsjett og
retningslinjer satt av kretssting blir fulgt opp.
4. Kretstinget fastsetter budsjett, med forslag til vedlikehold og
utbedringer, behandler årsmelding og regnskap etter forslag fra
husstyret. Arbeidsperiode følger kalenderår.
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.
Mange hadde innlegg og kommentarer i forbindelse med denne saken.
Fra kretsstyret ble det presisert at husstyret rapporterer til kretsstyret,
og at kretstinget gjennom budsjettbehandlingen gir føringer, både
praktiske og økonomiske, for driften av eiendommen. Samtidig ble det
presisert at husstyret må ha anledning til å gjøre jobben sin uten at
kretsstyret skal blande seg inn i detaljer. Kretsstyret skal konsentrere
seg om å holde et godt aktivitetsnivå på speiding.
Disse hadde innlegg i saken: Jonny Hansen, Thom Lauritsen, Einar
Øslebye, Nils Erik Rønning, Eirik Nordby, Tor Harald Staddeland og
Carl Petter Benestad.
Avstemningsresultater:
• FOR endring av ordlyd i punkt 3: 46 stemmer FOR, 6 stemmer
FOR/BLANK
Overveldende flertall for husstyrets forslag med endringer i ordlyd på
punkt 3 (Uthevet i teksten over)

Sak 5: Økonomi og regnskap.
Kretsstyret la fram et detaljert og oversiktlig regnskap som viser god drift i
Sørlandet krets. Det er gjort store investeringer på Stiftegården, og den
vellykkede kretsleiren på Paulen ga et overskudd på ca. 100.000kr.
Kommentarer til regnskapet:
Tor Harald Staddeland: Spørsmål om aktivering
Nils Erik Rønning: Det er innspill fra revisor. Innvestering må aktiveres og deles ut
på 5 år.
Inger Elise Engelstad: ble det overskudd fra kretsleiren?
Nils Erik Rønning: viser til regnskap. Drøyt 100 000 i overskudd
Eirik Nordby: Resultatrapporten og husstyrets årsmelding stemmer ikke. Det skiller
113 kr i forskjell.
Nils Erik Rønning: Det er bankgebyrer, og derfor blir det forskjeller.
Tor Harald Staddeland: Det er lite overskudd på grunn av aktivering. Bør være obs
på godt tall i år.
Steffi ????: Hva er speidersenteret på Høie?
Nils Erik Rønning: Når speidergrupper legges ned, får kretsen speiderhus som har
tilhørt gruppene. Nå leier kretsen ut dette huset.
Årsregnskap godkjent med 50 stemmer (2 medlemmer hadde forlatt møtet)

5.1 Regnskap Stiftegården
Godkjent uten innvendinger. Antall stemmeberettigede FOR: 50

5.2 Disponering årsresultat 2019
Årsresultat for kretsen som avdeling i 2019 ble kr 228 284,-

Forslag til Disponering av årets resultat:
A)
B)
C)

Forslag disponert « Ny giv,markedsføring»
Forslag disponert «Alle inkludert»
Forslag disponert «Leder utvikling»

Resterende
Årsresultat Stiftegården kr 114 369,-

Ny kto
Ny kto
Ny kto

60 000,30 000,60 000,78 284,-

2050 Annen egenkapital Avd. Stiftegården

|

114 369,-

Årsresultat Friluftskolen kr 64 332,2050 Annen egenkapital Avd. Friluftsskole

Årsresultat totalt i Selskap(kretsen) er på

64 332,-

405 832

Kretsstyrets forslag til disponering av årsresultatet ble vedtatt med 38 mot
12 stemmer.
Følgende kommentarer kom fram i forbindelse med behandlingen av denne
saken:
Eirik Nordby: speidergrupper kan søke om penger fra ulike bedrifter. Mener
det bør være gruppas oppgave å søke penger. Foreslår at punkt B «Alle
inkludert» utgår.
Forslag fra Eirik Nordby: ønsker at forslag B tas ut og at 30000kr settes til
2050 resterendeslik at summen blir 108 284kr.
Forslag nevnt over ble satt under avstemming med dette resultatet:
38 stemmer nei til endring av styrets forslag
12 stemmer ja til endring/blank
Overveldende flertall for å ikke gjøre endringer på forslaget

5.2 a Husstyrets regnskap.
Disse kommentarene fremkom under behandlingen:
Eirik Nordby: Viktig at overskudd etter hvert går inn til kretsen. Ønsker at
pengene fra stiftegården kommer til kretsen.
Forslag fra Eirik Nordby: øverfører100 000 fra Stiftegården til kretsens
egenkapital.
Paul Nørsett: Det som står på husstyrets konto er ikke et reelt overskudd.
Mener midlene bør stå på stiftegården frem til huset er ferdig pusset opp.
Kretsstyrets innstilling:
114 369 kr legges til stiftegårdens egenkapital.
Fremkomne forslag ble satt under avstemning med følgende resultat:
48 stemmer FOR kretsstyrets forslag
2stemmer MOT kretsstyrets forslag og FOR Eirik Nordbys
forslag
Disponering vedtatt med overveldende flertall.

Sak 6: Budsjett for 2020
6.1 Budsjett 2020-/skisse 2021 Kretsen
Kretsstyret la fram et detaljert budsjett som ble enstemmig vedtatt.
Budsjettet er gjengitt under:

6.2 Budsjett 2020-/skisse 2021 Stiftegården
Kretsstyret la fram følgende forslag til budsjett for Stiftegården.
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Sak 7: Valg.
7.1 Kretsstyret (Ny løsning)
Visekretsleder 2år:
Paul Nørsett
Enstemmig valgt
Styremedlemmer for 2 år:
Anders Spikeland Smithsen, Inger Helene Larsen og Håkon
Ravndal
Enstemmig valgt
Styremedlem for 1 år:
Kristine Marie Hansen
Enstemmig valgt
7.2 revisor
Det skal velges revisor for hvert år
IRevisjon, Ann-Kathrine Marum Lervik
Enstemmig valgt
7.3 valgkomité
Eivind Drivenes
(ikke på valg)
Christian Robstad
(ikke på valg)
1 medlem velges for 2 år;
Inger Elise Engelstad
Enstemmig valgt

7.4. Medlemmer i husstyret/Stiftegården:
Alle medlemmer i husstyret ble enstemmig gjenvalgt. Husstyret består av:
Kretsstyret:
Nils Erik Rønning og Paul Nørsett
1. St. Georgsgildet:
Helge Drange
4. Kristiansand:
Tom Erik Reinertsen
Direkte medlem:
Jonny Oluf Hansen
7.5
7.6

7.7

Speiderforum
Frida Graneng og Camilla Hansen
Vara: Arne Storaker
Roverforum
Tordis Drivenes og Simen Andersen
Vara: Olav Nag og Sofie Bakkevold
Speiderting
Tordis Drivenes, Anders Spikeland Smithsen, Paul Nørsett, Thom
Lauritsen, Kristine Marie Hansen
Vara: Håkon Ravndal og Ingunn Josdal

Sak 8: Heder og ære
Eivind Drivenes og Tone Falkenhaug ble tildelt NSFs hederstegn for arbeidet de har gjort for
kretsen gjennom mange år. Kretstinget gratulerer!

…………………………………….
Einar Øslebye

…………………………
Thom Lauritzen

………………………………………….
Eivind Drivenes

…………………………………………..
Jonny Oluf Hansen

