KRETSSTYREMØTE 21.01.13
Aust-Agder krets

Tilstede :
Forfall :
Sted
:

Jarmo, Rune, Jens, Kjell, Finn-Arne, Ingrid
Jonas
Bråstadhuset

God nytt speiderår til alle!
Sak 1/13 :

Avlyst arrangement
- 21. januar: Ledersamling: mail sendt ut + info på nettsidene.
«Av forskjellige grunner ser vi oss nødt til å avlyse ledersamlingen mandag 21.
januar». Se sak 2/13, og også sak 3/13.

Sak 2/13 :

Gjennomførte arrangement
- 26. november: Felles styremøte Sørlandet og Aust-Agder kretser, Stiftegården i
Kr.sand. Sak: spesielt fokus på sammenslåing og samarbeid.
Følgende refereres fra møtet:
«Sørlandet krets tok initiativ på møtet, og sa at et samlet styre nylig var blitt
enige om å fremlegge for sitt kretsting i mars 2013; at styret ikke anbefaler
sammenslåing med Aust-Agder krets, men går inn for å styrke samarbeidet
kretsene imellom.
Styret i Aust-Agder krets tok beslutningen fra styret i Sørlandet krets om ikke å
anbefale sammenslåing med Aust-Agder krets til etterretning.»
Styret i Sørlandet krets sitt overraskende vedtak om at de ikke vil anbefale
sammenslåing med Aust-Agder krets på sitt kretsting, ble diskutert. Enighet om
at dette vedtaket foreløpig ikke har noen innvirkning på saksgangen frem til vårt
kretsting. Det er tross alt kretstinget Sørlandet krets, 11. mars, som skal avgjøre
spørsmålet om sammenslåing eller ikke. Et eventuelt nei til sammenslåing her,
vil imidlertid ha stor betydning for saken på vårt kretsting. En avstemning vil da
kun være proforma, i og med at verken ja eller nei til en sammenslåing vil ha
noen innvirkning/betydning.

Sak 3/13 :

Gruppeledersamling m/ enhetsledere 15. oktober
Referat vedlagt.
- Det vises til gruppearbeid på gruppeledersamling 15. oktober 2012 + mail av
23.10.12: Oppsummering fra diskusjonene vedlagt.

Sak 4/13 :

Kommende arrangement
- 1.-3. mars: Peff-kurs, Invitasjon kommer.
- Tirsdag 12. mars: Kretsting, Åmli. Invitasjon/innkalling sendes ut uke 4.
Forberedelse til sakspapirene er på gang. Spesielle saker som ønskes tatt opp
meldes til kretsen innen fredag 8. februar. Påmelding innen tirsdag 5. mars.

Neste styremøte: mandag 11. februar kl. 18.00 på Bråstadhuset
Ingrid
referent
Mob 95 95 10 50
E-post: post@austagderkrets.no
Websider: www.austagderkrets.no
Se også www.speiding.no

Vedlegg

