KRETSSTYREMØTE 15.10.08
Tilstede: May Helene, Jarmo, Stig Magne og Marianne
Forfall: Tanja, Bjarne og Trond
Sted:

Jarmo

Sak 54/08: Forrige referat
Ingen kommentarer
Sak 55/08: Peff/ass kurset, 20.-21. sept.
Av 16 påmeldte, kom det 8 på kurset. Arr. er ikke helt fornøyd med det. Men nå
var det første gang dette opplegget ble prøvd, så vi satser på større oppslutning
neste år. De som deltok, syntes de hadde hatt en bra helg, lært mye, og de var
også med og arrangerte ”alltid beredt” dagen etterpå. De var litt få, men fikk hjelp
av rovere, som var i staben på kurset.
Sak 56/08: Alltid beredt
Det var første gang for dette arr. også, og på søndag var det til sammen ca100
pers. som deltok, speidere og familie og ledere Tilbakemeldingene har vært
positive, og da medberegnet kommentarer om hva vi kan gjøre bedre neste år.
Kurset for ledere/foreldre, var ikke annonsert. Det ble tatt litt på sparket, da vi har
ei i kretsen, som skal bli ny ledertrener, Gro Anita Vehus. Men de som var der,
fikk mulighet til å snakke litt om gruppene, hva som de forskjellige synes er viktig,
og så fikk vi lekt litt..det er også viktig☺
Sak 57/08: Sølvøks
Roverne gjorde en kjempeinnsats, og gjennomførte et bra arrangement. Tilslutt
var det bare 5 patruljer, som deltok, men konkurransen ble ikke mindre av den
grunn. GAUPE fra Risør vant, 2.plass gikk til Akland, og 3. plass til Hummer fra
Grimstad. Det var mange rovere i stab, og de hadde det mye sosialt.
Sak 58/08: Gruppeledersamling
Speiderkontakten vår ønsker å være med, men i mnd. skiftet okt/nov, er det
speiderting, og nytt valg. Vi fant ut at det var uheldig tidspunkt, å ha samlingen i
november i år, dessverre. Det nye styret må få etablert seg, og vi må se hvem
som blir vår kontakt. Det mest hensiktsmessige vil nok være å ta det rett over jul.
Sak 59/08: Speidertinget 08
Det skal være i Haugesund, 31.okt til 2.nov. Stig Magne og Marianne reiser fra
kretsen. Sakspapirene er underveis, så vi har ikke fått sett på dem ennå. Men en
av sakene er at NSF ønsker å kvitte seg med eiendommer, og bare sitte igjen
med tre hovedleirsentrer i landet.
Sak 60/08: Utopia, landsleiren 09
Utopia betyr det perfekte samfunn. Leiren vil være en miljølandsleir. Ting går ikke
så fort i speideren, men det begynner snart å komme ut litt info, og dette vil vi
legge ut på websiden så fort vi kan, og pr mail og post.
Kretsstyret vil jobbe med å tilrettelegge felles transport, for gruppene, av bl.a
utstyr. Transport av speidere vil kanskje greiest foregå med tog, men dette
kommer vi tilbake til
Sak 61/08: Ambassadør til landsleiren
Leiren ønsker at alle kretsene oppretter en ambassadør, som mottar info og
formidler videre, og er bindeleddet mellom leirkontor og krets, under leiren.
Marianne blir ambassadøren, sammen med Stig Magne. På leiren skal Jarmo
erstatte Stig Magne.

Sak 62/08: Ny regnskapsfører
Dagfinn har sagt opp sin stilling som regnskapsfører for kretsen. Han sitter ut
året. Kretsen må finne en ny innen nyttår. Stig Magne spurte Jarmo, om han kan
tenke seg å ta den jobben, og det har han sagt JA til. Stig Magne er fortsatt den
som skal attestere regninger.
Sak 63/08: Roverarbeid
Sølvøksa, har vært et arrangement, der mange rovere har samlet seg og
samarbeidet. Dette er positivt, med tanke på å samle roverne i kretsen, for å gi
de et tilbud utover sin egen gruppe. ( mange er alene rovere i gruppene sine).
31.okt. til 2.nov. inviterer roverombudet ALLE roverne i kretsen til samling, på
Stornes. – Se egen invitasjon Sak 64/08: Besøk hos gruppene
Styret har ønske om å besøke de aktive gruppene, innen midten av mars (før

kretstinget). Så herved går det ut henvendelse til gruppene om når de kan
tenke seg å få besøk av 2 stk fra styret. Det vi ønsker er å komme på et
vanlig speidermøte, primært for troppen, og holde ca 1 time av møtet. Vi
vil presentere SOS, Kretsbanner, Utopia
Sak 65/08: Eventuelt
• . Marianne, sekretær, ønsker å få mailadr på ledere i tropp og flokk, i
gruppene. Det viser seg at det ikke er all informasjon som blir sendt til
gruppeleder, som kommer til den flokk/tropp det gjelder. Kretsen
ønsker å kunne sende info både til gruppeleder og den aktuelle leder,
for den enheten arrangementet gjelder
• Kretsen vil ha referatene ut på websiden
• Gruppeledere: kan dere sende en oversikt over de lederne som har
vært med i 10 år, +, og det går også an for medlemmer i kretsen, å
foreslå noen, som har utmerket seg, til andre hederstegn.
Andre viktige/nyttige nettsider:
www.austagderkrets.no
www.alltidberedt.com
www.naturlos.no
www.speiding.no
www.austagder-roverombud.no
NB! Leirnettsider:
www.landsleir.no
www.visitutopia.no
Siste styremøte i 08, på Sjøloftet kl 18
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