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Teknisk arrangør: Kretsstyret
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1.7 FORRETNINGSORDEN FOR SØRLANDET KRETS NSF
ELEKTRONISK MØTEAVVIKLING 10.03.21
1. Et lovlig innkalt kretsting er beslutningsdyktig med det antall representanter
som deltar på møte.

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 avstemmingsrekkefølge. Ved elektronisk møte gis det ikke anledning til replikk.

7. På kretstinget kan det fremmes forslag i saker som er på sakslisten. Alle forslag må
innleveres undertegnet av forslagstiller. Ved elektronisk møte må forslag sendes
møteleder(e) på mail.

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.

Ved elektronisk møte deltar det ikke observatører eller gjester.

2.1. ÅRSRAPPORT KRETSTYRET 2020
Kretsstyret har i 2020 bestått av kretsleder og 6 styremedlemmer. Styret hat hatt møter ca en gang i
måneden, unntatt i sommerferien. I tillegg har det vært ulike møte med andre i kretsen. Styret har også
vært til stede på noen arrangementer i løpet av 2020.
Per 31.12.2020 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 deltatt til på. Det er også avholdt flere digitale møter for ulike ledergrupper.
I løpet av 2020 er det også avholdt 1 digital 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 2020 hatt denne sammensetningen:
Kretsleder:
Visekretsleder:
Styremedlemmer:

Nils Erik Rønning
Paul Nørsett
Tordis Drivenes
Håkon Ravndal
Inger Helene Larsen
Anders Smithsen
Kristine Marie Hansen

7.Kristiansand sjø
1.Lillesand
1.Vennesla
Vågsbygd FSK
1. Lyngdal
4.Kristiansand
Sørlandet krets

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:

Inger Elise Engelstad
Eivind Drivenes
Christian Ropstad

2. Kristiansand Fsk
l. Vennesla spg
3. Kristiansand spg

Lederombud (Kilden),
Sørlande krets representanter:
Einar Øslebye
Inger Elise Engelstad
Kai Lindal
Raymond Homme
Sebastian Bø
Kristiansand den 01.03.2021

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

2.2 KRETSENS ARRANGEMENTER 2020
Kretsting:
23 april, Digitalt.
Teknisk arrangør: Kretsstyret.
Ordstyrer: Thom Lauritzen, 2. Kr.sand FSK og Jonny O.
Hansen,
48 stemmeberettigede.
Kretsbannerkonk:
Avlyst pga. Korona.
SMULkonk.:
Avlyst pga. Korona.
SMUL leir.:
Avlyst pga. Korona.

Peffkurs 1:
04-06.September, Randøya, Kr.sand

15 deltakere. +7 stab Arrangør: Kretsstyret.
Ledersamtaler:
Det er 8 ledere som har gjennomført ledersamtaler. Vi har gjennomført
1 av 10 ledersamtaler digitalt pga. Korona.

2.2.1 MEDLEMS LISTE PR. 31.12.2020 – SØRLANDET KRETS

2.3 ÅRSRAPPORT FRA FRILUFTSSKOLEN
Årsrapport 2020,- gjennomføring av friluftsskolen vest i Kristiansand
Friluftsskolen i Kristiansand-Vågsbygd ble gjennomførte uke 27 for 20 barn. Prosjektleder og 4 ungdommer
hadde ei flott uke med varierte aktiviteter for en veldig positiv gjeng med gutter og jenter.
Friluftsskolen i Kristiansand-Vågsbygd ble gjennomførte uke 33 for 21 barn. Prosjektleder og 4 ungdommer
hadde ei flott uke med varierte aktiviteter for en veldig positiv gjeng med gutter og jenter. Flott høst vær innbød
til mye aktiviteter i og ved sjøen. Friluftsskolen i Vågsbygd flyttet fra Terneviga speidersenter til Storenes
friluftsområde. Friluftsområde ligger i Vågsbygd og litt nærmere sentrum i bydelen.
Vi benytter presenning og telt for å finne ly. I år la vi inn elementer som sjøaktiviteter og sikkerhet ved sjøen.
Eget hefte er mottatt fra Sjøfartsdirektoratet. Oppgaver i heftet ble løst av deltakere.
Første formiddag fokuserte vi på bli kjent og bading, bruk av vest ved sjøen. Bruk av kniv, sag og øks ble tatt i
skauen der en laget kopp/spikkepinne til pinnebrød. Alle fikk i oppgaver å løse. 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. Elevene fikk i oppgave å lage bål i bålpanne. Grunnet corona tider måtte deltakere ha med seg mat og
drikke. Staben hadde sprit og spritservietter til håndhyggiene.
Båtutstyr som ble benyttet var:
Kanoer
Sit-on top kajakker
Sup brett
Orientering i skogen, vi ruslet langs grusveier og åkermark for å lære om innmark, utmark og allemannsretten.
Det var skiftende sommervær med bading, krabbefiske og fiske småfisk. Siste dag ble det ekstra mye
lek/konkurranser med typiske sommer-aktiviteter. Vi laget også vafler som falt i god smak. Mange glade og
fornøyde barn (fornøyde foreldre).- se facebooksida vår – Friluftsskolen i Kristiansand-Vågsbygd. Det må
innrømmes at vi ikke har hatt fokus på bilder. Dette vil bli prioritert neste år så vi har noe dokumentere/promotere
aktiviteten Friluftsskolen.
Nils Erik Rønning (prosjektleder)

Friluftsskolen i Kristiansand-Randesund - sommer 2020.
Friluftsskolen i Kristiansand-Randesund gjennomførte friluftsskole-uke for 32 barn i uke 27. 22 jenter og 10
gutter i alderen 10-12 hadde ei flott uke med variert vær, og varierte aktiviteter. I år ble friluftsskolen vår raskt
fullboket ( under 24 timer). Foreldre til jenter i 5 og 6 klasse hadde spredt informasjon om påmeldingsfrist i
forkant, - og få gutte-foreldre rakk å få meldt på gutten sin i tide. Mange gutter som hadde vært med 1 og 2
ganger tidligere- måtte ta til takke med fotballskole i sommer. Stakkars.

Tilbudet vårt i år var noe endret i og med at det gamle speiderhuset vi brukte som base i 2018 og 2019-nå er
overtatt av grunneier i området. Vi valgte derfor å følge friluftsskolen i Lillesand sin suksessoppskrift – bruke
flest mulig attraktive friområder og naturområder i nærmiljøet. Barna i Randesund skulle med andre ord bli kjent
med ulike turmål og strandområder som er tilrettelagt for fottur, bading, fiske og vannsport. Tre av fem dager var
fleste turmålene var innen for sykkelavstand fra boligrådene, og flere av barna syklet til friluftsskolen disse
dagene. De to siste dagene hadde vi vannaktiviteter, orientering og leirliv i tilknytning til Hamresanden (
populær badestrand/friområde).

I årets friluftsskole var deltakerne delt opp i to kohorter pga smittevern-hensyn og barna fikk dessverre ikke lage
varm mat. For øvrig ble årets friluftsskole støttet med ekstra midler fra fylkesmannen i Agder, Sjøfartdirektoratet
– mye takket vårt fokus på båtvett og livredning.

Første dag var det mye regn. Vi satte opp presenninger for å få ly,- og brukte tid på allemannsretten, lære knoper
og hadde orienteringsteori før lunsj. Etter lunsj ble skattejakt/orientering, og bruk av øks, sag og kniv for å lage
«årets redskap». Det var valgfritt smørkniv eller stekespade. Andre dagen hadde vi tur-dag. Den ble våt pga regn.
Den var forøvrig lagt til varmekjær løvskog (= sørlandsk regnskog).
Det var vanskelig å orientere – så vi hadde fokus på å følge stiene i området. Den ene kohorten gikk langs
Sukkevann ca 3 km, mens den andre kohorten padlet kano fra nordenden til syd-enden av vannet. Ved lunsjtid
byttet vi aktivitet. For øvrig var det ikke vanskelig å be barna ta av seg det våte regntøyet og bade litt i
ferskvannet. Tredje dagen ble lagt til Hamresanden. Sjøvett, orientering, og padling med Sit on top kajakker og
Sup-brett stod på programmet. Selvsagt også tid til litt bading i saltvannet. Fjerde dagen var lagt til indre deler av
Drangsvann som er en innelukket fjordarm med brakkvann. Området egner seg for padling med kano og kajakk
pga lite vindpåvirkning.
Et nytt friområde med benker bord og volleyballbane innbød til sommer-leker som kubb, frisbee mm. Siste dagen
var vi tilbake til Hamresanden med leirliv, telt, lavvo og frisbeegolf. I tillegg var det padleaktiviteter og barna ble
utfordret til å padle kano rundt Hamresandens svar på «Kapp Det Gode Håp». Frisk bris og krappe bølger gjorde
det vanskelig. Noen forliste inne på det grunne strandområdet,- men de fleste klarte å kjempe seg mot vinden og
kom velberget i mål. Foreldre og barn synes det var flott å bruke nye områder, - til tross for strevet med å møte til
rett sted til rett tid.
Under følger en del illustrasjonsbilder. Vi henviser også til mange flotte bilder av barn i aktivitet på vår
facebookside-. Friluftsskolen i Kristiansand-Randesund.
Eirik Nordby (Prosjektleder)

2.2

ÅRSRAPPORT FRA KILDEN 2020
Ledertrenerpatruljen KILDEN består av ledertrenere fra Aust-Agder krets og
Sørlandet krets. Vi holder grunntreningskurs for ledere fra begge kretser.
Kursene våre blir markedsført nasjonalt, og enkelte deltakere kommer også fra
andre kretser.

Patruljen har i 2020 bestått av:
Inger Elise «Isa» Engelstad
2. Kr. sand FSK
Sørlandet krets
Unni Hansen
Direkte medlem
Aust-Agder krets
Gro Vehus
Arendal FSK
Aust-Agder krets
Kai Lindal
2. Kr.sand FSK
Sørlandet krets
Sebastian Bø
7. Kristiansand sjø Sørlandet krets (ny)
Einar Øslebye
7. Kr. Sand sjø
Sørlandet krets
Raymond Homme
7. Kr.sand sjø
Sørlandet krets
Trygve Grana
2. Kr.sand FSK
Sørlandet krets
Raymond har dette året vært i forsvarets tjeneste i Kabul, Afghanistan.
Trygve har permisjon dette året.

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.
Sebastian Bø er kommet med
i patruljen dette året. Både han og
Gro er påmeldt til ledertrenerkurset
som holdes i 2021.
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)
Virksomheten til KILDENpatruljen ble sterkt påvirket av restriksjonene i forbindelse med
Covid-19 pandemien som rammet Norge våren 2020.
Det medførte at vi bare klarte å gjennomføre trinn-2 kurset i februar og trinn 1 i september.
Trinn 3 i juni ble avlyst.
Trinn 2 kurset ble gjennomført på Solhøgda leirsted i Froland med 20 deltakere fra 13
grupper og 3 kretser. Kurset var vellykket og kursstedet velegnet, og vi gjorde raskt avtale
om å komme tilbake i 2021.
Trinn 1 kurset ble gjennomført ihht gjeldende Covid-19 restriksjoner på Randøya med 24
deltakere fra 8 grupper fra 4 kretser.
Einar Øslebye
peff

2.5 Årsrapport Husstyret på Stiftegården
Husstyret har i året 2020 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 lite aktivt år på stiftsgården grunnet Cov-19. Utleie er stoppet og det har i hovedsak vært
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, Krok i Prisesalen er tilnærmet ferdig med
kaffemaskin. Kjøkkenet har fått et god løft nye hvitevarer, inkl kjøkkenvifte. Maling gjenstår. En del
arbeid gjenstår med bad og dusj.
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 lite underskudd på ca. kr. 21 000,- .
Husstyret anmoder Kretstinget om å godkjenne årsmelding for 2020

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

3.Strategisk plan 2021-2024
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 2021–2024
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 2021
•
•
•
•
•
•
•
•

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 Lista flystasjon.
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
«Kretstinget avsetter beløp som er mottatt som cov-19 midler til avlyst SMUL leir i
2020 til SMUL arrangement 2021/22.»
Styrets begrunnelse: kretsstyret i Sørlandet krets søkte om midler til dette arrangementet i
2020 og fikk innvilget søknad med kr 33 250,- . Styret mener at disse midler bør gå til neste
SMUL leir arrangement i kretsen.
Styrets henstilling: saken vedtas

4.2 sak fra kretsstyret
«Kretstinget gir kretsstyret mandat til å finne plassering for deler av kretsens frie midler.
Størrelse oppad til 1 mill. kroner utenom banksystemet».
Styrets begrunnelse: Kretsstyret har sjekket at det kan oppnås større avkastning på kretsens
midler ved å plassere midler i fond eller annet en rente på konto. Kretsen har pr i dag 0,4%
rente og ser for seg en langsiktig plassering lik forbundet. Midler må kunne tas ut på kort
varsel og ellers følge samme profil som NSF.
Styrets henstilling: saken vedtas
4.3 sak fra kretsstyret
Det opprettes en mulighet for å kunne søke midler som tilskudd til leir eller andre speider arrangementer
for speidere
Styrets begrunnelse: kretsstyret har fått innspill fra grupper om å opprette en ordning hvor det kan
søkes om midler til arrangementer. Det koster litt når flere i samme familie skal delta på leirer,
økonomien strekker gjerne ikke til.
Styret foreslår å legge inn konto i regnskapet som blir kalt Tilskudd leir/kurs speider
Styrets henstilling: saken vedtas
4.4 sak fra 7. Kristiansand Sjø og 2. Kristiansand FSK
SØKNAD OM TILSKUDD FOR Å LEGGE TIL RETTE FOR
ØKT SPEIDERAKTIVITET PÅ ØSTRE RANDØYA
Våre speidergrupper disponerer sammen en bygning på det tidligere kystfortet på Østre Randøya. Det er
Kristiansand kommune som eier området. Bygninger og uteareal er velegnet til speideraktivitet, og som ut over
aktiviteten i de to gruppene benyttes årlig til blant annet peffkurs og grunntreningskurs for ledere (trinn 1).
Her er det dessuten avholdt flere sentrale NSF arrangementer. (Ledertrenerkurs og møter i ledertrenergruppa
i NSF.) Det var også planlagt et Trekløver-Gilwellkurs på Randøya, et kurs som dessverre ble avlyst grunnet
Covid-19 pandemien.
Stedet egner seg meget godt for mindre leirer, og våre to grupper har tilrettelagt for teltslaging i flere områder.
For å kunne gjøre området enda mer attraktivt for speideraktiviteter og leirer søker vi om et tilskudd på
kr. 150.000,- for ytterligere tilrettelegging. Pengene vil blant annet benyttes til å sikre tilgang til et moderne
toalettanlegg og opparbeiding av nytt teltområde.
Vi ber om at kretsen bidrar med kr. 150.000 til dette formålet.
Med vennlig speiderhilsen
Harald Høiberg
GL 2. Kristiansand FSK

Sebastian Bø
GL 7. Kristiansand sjø

Styrets kommentar:
Styret i Sørlandetkrets mener at dette er et godt formål, men at det ikke er et riktig fora og tildele midler
til enkeltgrupper i kretsen. Hvis man skulle tildele så stor andel av midlene til kretsen til enkelt grupper/
tiltak vil dette gjøre at de andre gruppene i kretsen ikke ville kunne få like mye.
Styret mener at midlene som kretsen besitter bør gå til formål som gagner alle speiderne i kretsen.
Styrets innstilling:
Forslaget vedtas ikke.

4.5 Sak fra kretsstyret
Kretstinget avsetter kr 200.000,- i regnskapet som gruppene i Sørlandet krets kan søke på til
investeringer/ vedlikehold av hytter, områder og hus som gruppene eier/ disponerer.
Styrets begrunnelse:
Styret ser at det kan være behov for en “pott” med midler som gruppene i Sørlandet krets kan søke på.
Til oppgradering eller vedlikehold av gruppenes hus, hytter eller områder.
Styret vil komme tilbake til retningslinjer og søkekriterier for disse midlene etter kretstinget 2021.
Styrets innstilling:
Forslaget vedtas.
4.6 sak fra 7. Kristiansand sjø
Forslag til kretstinget 2021
7. Kristiansand sjø har i flere år operert med et fond som kan søkes av våre medlemmer som ønsker å
reise på verdensspeiderleir/Jamboree.
Å reise på Jamboree er en kostbar affære, og vi ser det som viktig at krets og grupper legger til rette for
at det skal være mulig for alle, uansett økonomisk status, å kunne delta på et slikt eventyr som en
verdensleir er.
Vi foreslår derfor at kretsen oppretter et fond med øremerkede midler som kan søkes av kretsens
medlemmer tilmeldt jamboree.
Med vennlig speiderhilsen
Sebastian Bø
Gruppeleder
7. Kristiansand sjø
Styrets Kommentar:
Styret mener dette er et godt forslag. Og foreslår at det settes av kr 10.000,- pr år til dette. Slik at det er
kr 40.000,- til utdeling hvert 4 år.
Styrets innstilling:
Forslaget vedtas

5 Økonomi
5.1 Regnskap 2020

Årsregnskap 2020
for
NORGES SPEIDERFORBUND SØRLANDET
KRETS
Foretaksnr. 971514582
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6. Budsjett 2020-/skisse 2021 Sørlandetkrets samlet
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6.a) Budsjett 2020-/skisse 2021 Sørlandetkrets avd 001
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6.b) Budsjett 2020-/skisse 2021 Stiftegården
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7 Valg
7.1a) Kretsstyret
Følgende funksjoner er på valg:
- Kretsleder for 2 år
- 2 styremedlemmer for 2 år
Følgende er ikke på valg:
- Visekretsleder Paul Nørsett
- Styremedlem Anders Speikland Smithsen
- Styremedlem Inger Helen Larsen
- Styremedlem Håkon Ravndal
7.2 revisor
Det skal velges revisor for hvert år
IRevisjon Ann-Kathrine Marum Lervik
7.3 Regnskapsfører
Det skal velges forretningsfører hvert år
Tore Thorbjørnsen, 7.Kristiansand sjøspeidergruppe
7.4 valgkomité
Eivind Drivenes
Christian Robstad
Inger Elise Engelstad

(gjenvalg) 2 år
(På valg) 3 år
(gjenstår) 1 år

7.4 Styremedlemmer Husstyret på Stiftegården

Styret består i dag av
Fra kretsstyret: Nils Erik Rønning, Paul Nørsett
St.Georgsgildet: (1 Rep) Helge Drange
4. Kristiansand (1 Rep) Tom Erik Reinertsen
Kretsens gruppe rep Jonny Hansen (7.Kr.sand Sjø)

8 Heder og ære
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