
 
 
 

KRETSSTYREMØTE 08.10.12 
Aust-Agder krets 

 
 
 
Tilstede : Jarmo, Rune, Jonas, Kjell, Finn-Arne, Ingrid    
Forfall : Jens 
Sted : Bråstadhuset 
 
 
Sak 18/12: Gjennomførte arrangement 

-Begravelse Dagfinn Torgersen. Bårebukett sendt. Liv Epletveit deltok på vegne 
av kretsstyret, og andre ledere deltok også. 
-15.-16. september: Sølvøks v/ roverne i Akland og 1. Risør. 7 patruljer deltok. 
Bjørn, Akland FSK på 1. plass – for tredje år på rad! Gratulerer! Resultatliste 
sendt ut. Takk til alle involverte! 
-21.-23. september: Kilden-kurs «Jeg er beredt».31 deltagere (+ 8 i stab), derav 
7 deltagere fra Aust-Agder krets.  
-05.-07. oktober: Speider- og Roverforum, Elverum. Jonas deltok på Roverforum. 
Mange saker diskutert, som en forberedelse til Speidertinget i november. 

  - 9. september: Flosta markerer sitt 60 års jubileum på Kalvøysund. Rune og 
Ingrid deltok, medbringende praktisk gave. Høytidelig / fin utendørs feiring. 

 
Sak 19/12 : Kommende arrangement 

-15. oktober: Gruppeledersamling m/ enhetslederne. Saksliste sendt ut. 
  - 20.-21. oktober: JOTA/JOTI. Invitasjon fra Grimstad Speiderråd sendt ut.  
  - 2.-4. november: Speiderting, Geiranger. Jarmo og Jonas fra styret reiser,  
    samt Jan Fredrik Steine, 1. Eydehavn.  
  - November: Finne dato for felles styremøte Aust-Agder krets og Sørlandet krets  
 
Sak 20/12 : Ringerunde til gruppene  
  I forkant av gruppeledersamling foretar styret en ringerunde til gruppene  
  for å høre litt om «ståa», samt minne om samlingen. 
 
Sak 21/12 : Kretsbannerreglement 
  I forbindelse med brev mottatt fra Akland, spesielt mht teltavstand og 

patruljeareal, er saken diskutert og reglementet studert. Det vurderes en 
presisering / konkret forklaring i tillegg som retningslinjer for arrangør.  

 
Sak 22/12 : Eventuelt 

  Brev til kretsstyret fra Grimstad 1. NSF til orientering og etterretning. Gruppen har 
ikke hatt aktivitet de senere årene, og ønsker at de ressursene gruppa rår over 
skal komme i omløp i lokale speidergrupper. Midler er fordelt til Fevik I 
(øremerket drift og vedlikehold av speiderhytta Storemyr), og Grimstad FSK Sjø 
(som en ”ferskeste” av speidergruppene i Grimstad). En del utstyr også fordelt. 

  De mottagende grupper er svært takknemlig for den rause gaven. 
 
Neste møte: -Gruppeledersamling m/ enhetsledere mandag 15. oktober 2012 kl. 19.00  

  på Bråstadhuset (invitasjon sendt ut) 
 -Neste styremøte: mandag 12. november 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  
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