
Referat fra kretsstyremøte 08.10.20 teams  

Til stede: Nils Erik, Paul, Tordis, Anders, Håkon Inger Helen og Kristine  

Neste møte: 15.10.20 kl.1900 på Teams  

 
Sak 1 Ansvars fordeling styret  

Styrets oppgaver 
 
 
Dette tar vi neste møte 
den 15.10.20 kl.1900 

➢ Møte sekretær: Tordis og Kristine  
➢ Hvem som har ansvar for utleie av stiftegården: Husstyret  
➢ Eiendommer/oppfølging vedlikehold:  
➢ Materialforvalter: 
➢ Økonomiansvarlig: Tore Thorbjørnsen og Nils Erik 
➢ Skrive under bilagene: 
➢ Hjemmesiden/Facebook og Instagram: 
➢ Arrangement ansvarlig:  
➢ Nystart grupper: 
➢ Ansvar utleie av utstyr og diverse: 
➢ Oppfølging av leietaker stiftegården: 
➢ Oppfølging av leietakere eiendommer/Hytter:  
➢ Administrasjon/kontor funksjoner:  

Sak 2 Ekstra ordinært kretsting  ➢ 22.oktober kl.1900, innregistrering fra kl.18:45  
➢ Tom og Jonny er møteledere  
➢ Papirene blir sendt ut 14 oktober 
➢ Nils Erik lager et budsjett fra husstyret og kretsstyret. 
➢ Nils Erik henter deltaker lista i fra min speider.  
➢  

 

Sak 3 Farsund hytta  Det bevilges inntil 200 000 kr til Farsund varbak hytte som midlertidig lån for å sette hus/hytte i stand for bruk.  
 
Godkjent av kretsstyret  

Sak 4 Pålogging kretsstyret  
Alle sammen har fått tilgang  
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Sak 5 Lukking av grupper ➢ 8 Kristiansand MS – fått hytta – det må bli overført til Sørlandet Krets, den gruppa legges ned (oppgjøret er ferdig) 
➢ Høietun – Blitt lagt ned, speiderhuset er blitt overført til Sørlandet krets (oppgjøret er ferdig) 
➢ 1.Kristiansand – Blitt lagt ned, alt er blitt gjort opp, fått ei hytte. (Oppgjøre er ferdig)  
➢ Marnadal speidergruppe - Håkon prater med denne gruppa.  
➢ Summen blir lagt inn i protokollen til ekstra ordinær kretsting papirene, hva vi har fått etter nedlegges av speidergrupper.  

 

• 11000 kr koster det for å overta pr hytte/eiendommer til kretsstyret  

• Vi må ha underskrifter i altinn av de som skal skrive under.  

Sak 8  Region Leir 2021 
 
Smul Leir/konkurranse 
2021 
 
Patruljekonurransen 
2021:  

➢ Kristine ringer til Risøya folkehøyskolen (i Risør) TLF: 37199350 Mail: post@risoy.fhs.no  ( kontakter de før neste torsdag) 
 

➢ Uke 18 7-9 mai kjøres på Hamresanden + Baneheia  
 

 
➢ Nils Erik kontakter Grimstad om de kan ta den, (Jarl)  

Sak 9  
Hyttemerke 2021 

➢ Alle grupper som vill være med å besøke flest hytter. (Gruppene bestiller hvor mange merker de vill kjøpe av kretsen)   
➢ Huske melde de hyttene som de vill besøke om de er ledige.  
➢ Gruppene reiser aleine, (uten ledere) 
➢ Dette går på speidergruppene i kretsen, de som har ansvaret for at dette kan skje. 
➢ Godkjent av kretsstyret   

Sak 10 Teams/ zoom Avstemt at vi bare bruker Teams, dette er blitt godkjent av styret.  

Sak 11 Jubilanter  Alle som fyller 50/ rundetall for en gave fra kretsstyret.  (de har du vært med en stund, gjort noe for speideren) for et gavekort.   
 
Dette er godkjent av styret  

mailto:post@risoy.fhs.no
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Sak 12 Arrengemangsplan:   Overfører det vi skulle ha gjort i år 2020 blir overført til 2021.  
Av det som ikke blei gjennomført.  


