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Side 1

Sak 1: konstituering
1.1

Godkjenning av innkalling
Kretsstyrets innstilling:
Innkalling godkjennes
Godkjent uten innvendinger

1.2

Godkjenning av stemmeberettigede
Kretsstyrets innstilling:
Stemmeberettigede godkjennes
33 stemmeberettigede
Godkjent uten innvendinger

1.3

Valg av 2 møteledere
Kretsstyrets innstilling:
Johnny Hansen og Thom Lauritsen
Valgt uten innvendinger

1.4

Valg av 2 referenter
Kretsstyrets innstilling:
Tordis Drivenes og Kristine Marie Hansen
Valgt uten innvendinger

1.5

Valg av 2 personer til underskriving protokoll
Kretsstyrets innstilling:
Ole Andreas Augland (Kristiansand FSK) og
Håkon Isaksen (1.Høvåg)
Valgt uten innvendinger

1.6

Valg av tellekorps
Kretsstyrets innstilling:
Kristine M. Hansen og Inger Helen Larsen
Valgt uten innvendinger

1.7

Godkjenning av forretningsorden
Kretsstyrets innstilling:
Forretningsorden godkjennes
Godkjent uten innvendinger
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1.8

Godkjenning av dagsorden
Kretsstyrets innstilling:
Dagsorden godkjennes
Godkjent uten innvendinger

Sak 2: Saker til speidertinget 2020
Diskusjonssak

Saker er sent til delegatene på forhånd, Paul informerer om fokus på to saker:
1. Sidestilt speiderløfte: speiderstyret går imot forslaget
Følgende hadde ordet:
Harald Høiberg, Kristiansand FSK: Tror det blir vanskelig å få gjennom saken.
Paul Nørsett, Kretsstyret: Saken har vært oppe flere ganger tidligere, vanskelig
å få gjennom.
Tone Falkenhaug, Lillesand: Lillesand speidergruppe støtter speiderstyret. Har
kretsens delegater bundet stemme på speidertinget?
Paul Nørsett, Kretsstyret: Nei, ikke bundet stemme
Eirik Nordby, Lillesand: mener det er rart at ikke delegatene har bundet stemme
Eivind Drivenes, 1.Vennesla: Vanskelig å binde delegater. Mange korpsgrupper
vurderer å melde seg ur va forbundet hvis de ikke kan ha «Gud» i speiderløftet.
Trist hvis noen føler seg ekskludert, kanskje er løsningen å ha to løfter.
2. Slutte med vararepresentanter i speiderstyret
Følgende hadde ordet:
Einar Øslebye, 7. Kristiansand Sjø: mener det er unødvendig med
varamedlemmer og støtter derfor speiderstyret
Ingen av delegatene hadde ønske om å diskutere flere saker til speidertinget.

Sak 3: Disponering av midler som kommer fra 1.Kristiansand
speidergruppe
Nils Erik Rønning informerer om saken. Kretsstinget skal ta stilling til hvordan vi ønsker å
disponere midlene som er kommet inn. Det er allerede laget en avtale med 2.Kristiansand
FSK om disponering av hytta
Følgende hadde ordet:
Einar Øslebye, 7. Kristiansand Sjø: Randøya blir mye brukt, også av kretsen.
Er det aktuelt å bruke noe av pengene på toalettforhold på Randøya?
Nils Erik Rønning, Kretsstyret: Dette må eventuelt opp på et kretsting senere,
nå er saken disponering av pengene kretsen har fått inn.
Eirik Nordby, Lillesand: Vi bør være forsiktig med disse pengene, de står i
utgangspunktet på bok til vi eventuelt skal opprette en ny speidergruppe.
Harald Høyberg, 2.Kristiansand: bør bare henvise til bruksavtalen, den er mer
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spesifisert
Nils Erik Rønning, Kretsstyret: saken her er om vi skal binne noe av midlene,
alt eller ingen ting
Einar Øslebye, 7. Kristiansand Sjø: hvis kretsen skal eie hytta og
2.Kristiansand FSK skal drifte den så bør det følge penger med hytta.
Tor Harald Staddeland, 1.Lyngdal: vedtaket er bare gyldig til vi har et nytt
vedtak. Foreslår derfor å binde alle pengene frem til neste kretsting.
Forslag fra ordstyrerbordet: stryke siste setning i punkt a.
Kretsstyrets innstilling: som det står i sakspapirene, unntatt siste setning i punkt a:
binde 1 350 000kr i 3 år, 500 000kr settes inn på balansekonto til 1.kristiansand
og resterende sum på 60 822,87kr samt renter benyttes til å dekke kostnader til
hytte.
19 stemmer for
13 stemmer mot
2 blanke
Kretsstyrets innstilling er vedtatt

Sak 4: Økonomi
Orienteringssak

Nils Erik informerer. Regnskap per 30.09.2020 kommer sammen med referatet.

Sak 5: Regionsleir 2021
Tordis informerer om at den nasjonale landsleiren er avlyst, og at det legges opp til mange
små leirer rundt forbi i landet.
Følgende hadde ordet
Ole Andreas Augland, Kristiansand FSK: Vil det eventuelt bli kretsleir
Tordis Drivenes, kretsstyret: Det er opp til kretstinget å bestemme om det blir
kretsleir, leir sammen med Aust-Agder krets av NSF eller andre alternativer.
Harald Høiberg, 2.Kristiansand FSK: Tidligere har det vært diskutert Risøya,
hvordan ligger dette ann?
Kristine Marie Hansen, Kretsstyret: har opprettet kontakt, jobber med å få tak i
informasjon.
Tone Falkenhaug, Lillesand: Lillesand er skeptiske til en stor leir med tanke på
korona
Flere uttrykker i chaten at det er mer aktuelt med gruppeleirer enn kretsleir/regionsleir og
kretsstyret trekker derfor forslaget om regionsleir

Sak 6: SMUL-konkurranse/SMUL-leir
Tordis informerer om kretsstyrets tanker angående å kombinere SMUL-arrangementene i
2021.
Flere uttrykker i chaten at dette er en god ide. Kretsstyret arbeidet videre med dette.
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Sak 7: Nytt merke i kretsen (hyttetur)
Nils Erik informerer om saken. Speiderne skal kunne besøker andre gruppers speiderhytter og
få et merke for det.
Mange positive tilbakemeldinger i chaten. Kretsstyret arbeidet videre med dette.

Sak 8: refundering av medlemskontingent til kretsstyrets medlemmer
Paul informerer om saken.
Kretsstyrets innstilling: Kretsen bør betale medlemskontingenten for kretsstyret medlemmer.
Kretsstyrets innstilling er enstemmig vedtatt.

Sak 8: kretsen stiller midler til rådighet for vedlikehold av speiderhus i
Farsund.
Nils Erik informerer om forbedringer som er gjort, og som kretsstyret ønsker å gjøre, i bygget.
Kretsen forskutterer midler som skal komme tilbake til kretsen igjen.
Følgende hadde ordet:
Eirik Nordby, Lillesand: mener det er litt betenkelig å sette av en summ som
skal gå til oppgradering. Hvis vi skal få i gang en speidergruppe er det dumt hvis
de startet med en gjeld på for eksempel 200 000kr. Bør ha en skriftlig plan på hva
penger skal brukes til
Einar Øslebye, 7. Kristiansand Sjø: hvor aktuelt er det å starte opp en ny
speidergruppe i Farsund?
Nils Erik Rønning, Kretsstyret: Vanskelig å få kontakt med lokalmiljøet, men
jobbes med å starte opp gruppa igjen.
Eivind Drivenes, 1.Vennesla: hvis kostnadene er knyttet til oppfiksinger som er
akutter bør det gjennomføres, ellers bør vi vente til neste kretssting slik at vi har
litt mer informasjon om saken før vi tar en avgjørelse
Nils Erik Rønning, Kretsstyret: i dag er det hovedsakelig vann, strøm og
forsikring som tar penger
Kretsstyrets forslag: kretsen bevilger midler som er nødvendig for minimums drift av bygget
frem til ordinært kretsting 2021.
30 stemmer for
2 blanke stemmer
Kretsstyrets innstilling er vedtatt.
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