Sørlandet Krets av
Norges Speiderforbund

Ekstra ordinært Kretsting for valgte
delegater i Sørlandet krets, deltok våren 2020.
Hvor:

Nett ting via Teams

Tid:

22. oktober 2020, klokken 18:30, innregistrering fra kl. 18:00

Sted:

Nett, invitasjon sendes for påkobling til delegat.

Påmelding Ekstra ordinært kretsting 2020 før 20.oktober.
Påmelding via medlemssystemet.
Kl. 18.30

Åpning, velkommen og oppmøte registrering

Kl. 18.45

1. Saker til speidertinget 2020

2. Disponering av midler som kommer fra 1.Kristiansand speidergruppe.
3. Økonomi pr 30.09.2020, info sak
4. Skal det gjennomføres regions leir 2021?
5. SMUL konkurranse/SMUL leir 2021
6. Nytt merke i kretsen (aktiv hyttebesøk)
7. Refundering av medlemskontingent kretsstyrets medlemmer
8. Kretsen stiller midler til rådighet for vedlikehold Varbak Farsund
Kl. 21.00 Avslutning

Nils Erik Rønning

Sørlandet Krets av Norges Speiderforbund, Torridalsveien 21, 4630 Kristiansand
post@sorlandetkrets.no Kretsleder Nils Erik Rønning mob. 920 43 748

Sørlandet Krets av
Norges Speiderforbund
Saker: Saker til tinget 13-15 november
Vedlagt ligger papirer til speidertinget. Det som skal avklares er om representanter fra vår krets skal
ha bundet mandat i valg eller stå fritt i avstemning.
De som deltar på møtet den 22 oktober bør ha lest gjennom sakspapirer og lagt seg opp en mening
om hva som er best for vår krets. Styret i kretsen har fått papirer nå og vi har ikke noe møte før det
ekstraordinære tinget. Vår innstilling ligger derfor ikke ved papirene.
Saker fra kretsstyret
2. Nedleggelse av 1. Kristiansand speidergruppe

a) 1 Kristiansand speidergruppe la ned sin virksomhet våren 2020. Kretsen har nå fått i eie en
hytte på Føreid i Tveit. Denne har kretsstyret gitt 2 Kristiansand FSK bruksrett til for perioden
2020 og 5 år, med ytterligere 5 års forlengelse. Gruppen har således vedlikehold og
driftsansvar for hytten så lenge bruksrett er gjeldende. Kretsen dekker noe av de årlige
kostnader opptil kr 5.000,- pr år.
b) 1 Kristiansand speidergruppe har også solgt sitt speiderhus i Rona til grunneier som ønsket
tomten innfridd. Beløp som nå er overført kretsen er kr. 1.860.822.87.
Styret foreslår i samråd med gruppeledere som var til stede på grp samling 30 september valgt å
gå for en løsning hvor deler av midler sum kr 1.350.000 blir bundet i 3 år. Beløp vil bli å finne i
balansen under kto 2185 Korts gjeld 1 krs.
Beløp kr 500.000 blir satt inn på balansekonto 2057 1 Kristiansand .
Resterende midler sum Kr. 60.822,87 samt renter pr år benyttes til å dekke inn kostnader jfr
hytteforpliktelser Føreid hytte jfr bruksrett avtale.
Denne saken er også forelagt Norges speiderforbund og kretsens revisor som ikke ser noe galt i
at kretsen går for nevnte løsning,
Kretsstyrets innstilling.:
Enstemmig vedtatt styre
3. Informasjon om kretsens økonomi pr 30.09.2020
Presenteres på møtet, sendes delegater hvis klart før møtet
4. Skal vi gjennomføre regions leir 2021
Landsleir 2021 er utsatt/avlyst og kretser er blitt oppfordret til å lage lokal leir.
Kretsstyret har luftet forslag om regions leir for max 500 deltakere sen sommer 2021.
Forutsetning er at tekniske løsninger er på plass, kretsen må således ordne program og
forsyning/kiosk. Kostnad for å delta vil bli holdt så lav som mulig.
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Styret foreslår i samråd med gruppeledere som var til stede på grp samling 30 september valgt å
gå for en slik løsning hvor en kan gjennomføre uten for stor planlegging eller bygge infrastruktur.
Forutsetning er at gruppene i kretsen tar aktiv grep og deltar i planlegging og gjennomføring.
Kretsstyrets innstilling.:
Enstemmig vedtatt styre
5. SMUL konkurranse/SMUL leir 2021?
Kretsstyret har luftet forslag om SMUL leir for max 400 deltakere før sommer 2021. Dette er
for bevere og speidere fra 1 til 4 klasse.
Forutsetning er at tekniske løsninger er på plass, kretsen må så ledes ordne program som
tidligere år. Kostnad for å delta vil bli holdt så lav som mulig.
Styret foreslår i samråd med gruppeledere som var til stede på grp samling 30 september valgt å
gå for en slik løsning hvor en kan gjennomføre uten for stor planlegging eller bygge infrastruktur.
Forutsetning er at gruppene i kretsen tar aktiv grep og deltar i planlegging og gjennomføring.
Kretsstyrets innstilling.:
Enstemmig vedtatt styre
6. Nytt merke i kretsen (Aktiv hyttebesøk).
Kretsstyret har luftet forslag om å lage merke for hyttebesøk i kretsen. Vi tenker da et merke
lik det som er rullet ut på Østlandet. Se vedlegg. Bestå av 1 senter ring og 8 hyttemerker
rundt denne. Hver gruppe som deltar er med å skisser sitt merke, lager info om hytte samt
kart info for å finne frem. Styret ser for seg at det vil bli flere merker som også kan benyttes
av bevere og småspeidere.
Det vil i arrangementsplan for 2021 bli lagt opptil 6 helger der gruppene i kretsen kan sende
sine patruljer på besøk, uten ledere fra egen gruppe. Vi ønsker at speiderne skal komme på
tur og oppleve patrulje eventyret som patrulje. De plasser de besøker vil stå for opplegg og
sikkerhet så speiderne skal ha en trygg ramme for helgen.
Kostnad for merket er ikke klart, men vil bli subsidiert fra kretsens side.
Antar en pris på kr 10,- er max. Merket er ment å ha på leirbålskappe.
Styret foreslår i samråd med gruppeledere som var til stede på grp samling 30 september
valgt å gå for en slik løsning hvor en kan gjennomføre uten for stor planlegging.
Kretsstyrets innstilling.:
Enstemmig vedtatt styre
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7. Refundering av medlemskontingent for kretstyrets medlemmer
Kretsstyret innstiller overfor kretstinget at medlemskontingent for kretsstyrets tillitsvalgte
blir refundert. Flere grupper betaler i dag medlemmers kontingent, kretsstyret mener at
kontingent bør dekkes av kretsen, da oppgaven i styret krever mye tid som går på bekostning
av oppgaver i egen gruppe.
Kretsstyrets innstilling.:
Enstemmig vedtatt styre

8. Kretsen stiller midler til rådighet for vedlikehold av speiderhus på Varbak i Farsund.
Kretsstyret innstiller overfor kretstinget at det stilles midler til rådighet for vedlikehold av
speiderhus på Varbak i Farsund. Det er her snak om å få bygget vedlikeholdt slik at dette kan
brukes av kretsen til aktiviteter/utleie. Vi prøver å starte opp 1.Farsund Sjø. Beløp som stilles
til rådighet vil bli tilbakebetalt kretsen over tid. Dette er underforutsetning at kretsen står
som eier. Dette avklares i disse dager.
Kretsstyrets innstilling.:
Enstemmig vedtatt styre
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