KRETSSTYREMØTE 22.01.09
Aust Agder krets
Tilstede: May Helene, Jarmo, Stig Magne, Trond, Tanja og Marianne
Forfall: Bjarne
Sted:
Marianne

NB!!! Pga leirforberedelser til sommeren, blir vi nødt til å
flytte SOS til helgen, 24.-26. april. Dette beklager vi veldig.

Sak 78/09: Kretsting i Froland
Invitasjon er sendt. OBS !!!!! Det er tirsdag 17.mars, ikke onsdag.
Sak 79/09: Gruppeledersamling 6.februar
Speidersjefen, Lars Atle, kommer på besøk. Gruppeleders verktøykasse skal
deles ut, regional kursansvarelig, Liv Epletveit, kommer…..så vi håper dere
gruppeledere kommer også. Se egen invitasjon
Sak 80/09: Kretsbanner 09
Grimstad NmU tar ansvar for å kalle inn Grimstadgruppene til møte. Det er fint
om gruppene på forhånd har tenkt ut noen til å være med å arrangere.
Sak 81/09: Kretsbannerreglene
De er revidert, bare litt renskriving gjenstår, og kan prøves ut på årets kretskonk.
Sak 82/09: Gruppebesøk
Det har ikke vært så mye tilbakemelding på dette. Dersom gruppa di har lyst på
besøk fra kretsstyret, gi beskjed. Etter 6.februar, vil vi komme rundt til de som
ønsker at vi skal kommer. Vi vil fortelle om landsleiren, SOS, kretsbanner,
sølvøks, peff/asskurset – alltid beredt. Møtet er for de i tropp, men også gjerne
for de som skal opp i tropp til høsten.
Sak 83/09: Utopia
Transport av utstyr: det vi har undersøkt, var dyrere enn hva NSF har gjort
avtale med DHL om. Vi vil gå inn for en avtale med DHL. Derfor trenger vi å vite
hvor mange grupper som vil være med på felles container. Og derfor må vi vite
cirka hvor mange kubikk hver trenger, for å se om vi trenger flere containere.
Transport av speidere: vi har undersøkt tog. NSB sier de ikke har kapasitet til å
tilby pakkeløsninger. Hver og en kan gå inn å bestille, 90 dager før, og håpe at de
kan få billetter. PGA kapasitetproblemer, kan det da også være at de bare
kommer seg til Dombås. Det vil bli første mann til mølla prinsippet. Det kretsen
kan planlegge, er buss. Dette vil koste ca 1000 kroner tur/ retur, litt avhengig av
hvor mange som vil benytte fellestilbudet. Så vi må også få tilbakemelding på
hvor mange grupper som vil reise felles, og ca hvor mange speidere/ledere som
skal være med.
Påmeldingsfrist for leiren er 30 mars, men vi ønsker tilbakemeldinger
gjerne innen utgangen av februar.

Side 1

Sak 84/09: Budsjett
Vi gjennomgikk budsjettet for neste år.
Sak 85/09: Eventuelt
* En i speiderstyret sentralt, har ansvar for vår krets. Etter valget i høst, har vi fått
ny kretskontakt. Dette er Marit Engedal.
* Kasserer, Jarmo, har funnet et greit regnskapssystem på nettet.
Angående leiren til sommeren: det er flere sider dere kan gå inn på:
www.landsleir.no , www.speiding.no , www.visitutopia.no
Her står det meste av det som en kan få vite p.d.d.
Lurer dere på noe, ring gjerne til Marianne eller Stig Magne. Vi er ambassadører.

Neste styremøte blir i Arendal frikirke
6.februar 09, kl 17.00

referent
Marianne
41202060

