Referat fra
Gruppeledersamling
m/ enhetsledere
PÅ BRÅSTADHUSET, 15. OKTOBER 2012 KL. 19.00

Tilstede var gruppeledere/enhetsledere/ledere/rovere fra de fleste grupper i
kretsen, samt kretsstyret, totalt ca. 20
Kretsleder Jarmo ønsket velkommen. Saksliste m/ vedlegg var sendt ut på forhånd.
Samlingen var fremskyndet for å høre meninger om diverse saker til Speidertinget
i november, slik at delegatene fra kretsen kunne være bedre rustet.
Til speidertinget reiser kretsleder Jarmo, roverkontakt Jonas samt Jan Fredrik Steine,
1. Eydehavn.
Speidertinget 2012, diverse saker; spesielt sak 5; lovendringsforslag. Se tidligere
utsendte sakspapirer til Speidertinget
Jarmo orienterte, samt at Jonas kom med innspill fra Roveringet i oktober hvor han deltok.
Sakene ble diskutert og stemning loddet. Det var enighet om at det kun er rådgivende
anbefalinger grupperledersamlingen bidro med til de utsendte til tinget, men ingen bindende
pålegg om hva de skulle stemme.
Følgende saker ble spesielt tatt opp og diskutert nærmere:
Sak 5.1.1, side 26: Likestilling utvidelse. Diskutert endring av § 1-5-3.
Sak 5.2.11, side 36, Sammensetning av speidertinget. Forslag endring § 2-5-1.
Sak 5.2.14, side 39, Speidersport A/L.
Sak 5.3.1, side 39, Kontingent – todelt.
Sak 7.1, side 50, Forslag forskyvning av NSFs fire års syklus for landsleir.
Samarbeid - sammenslåing av Aust-Agder og Sørlandet kretser; hvor går veien videre?
Rune orienterte. Vi ble delt opp i grupper, og ”summet” litt. Ark samlet inn, Rune foretar et
sammendrag og sender ut til gruppene. (se mail av 23/10/12). Dette for å ha et best mulig
grunnlag for videre arbeid. Hvis behov, blir det gruppeledersamling igjen på nyåret, før valg
på kretstinget i mars 2013.
Peff/Ass-kurs 9.-11. november
Finn-Arne orienterte. Gode tilbakemeldinger på kurset holdt i vår. Allerede mange påmeldte,
både til Peff I og Peff II. (ES: senere er kurset dessverre avlyst, evnt usatt til våren 2013.)
Roveraktivitet
Jonas orienterte. Har vært litt vanskelig å finne ut hvor roverne er rundt om i gruppene og få
kontakt. Jonas arbeider med dette, og ber om tilbakemelding (e-postadresser), for å komme i
direkte kontakt med roverne. Jonas nås på mail: jonas_t95@hotmail.com
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Terminliste vår 2013 – innspill ønskes
Akland FSK påtar seg å arrangere SOS også neste år. Flott! Dato 25.-26. mai.
Det blir Kilden-kurs (emnekurs) lørdag 13. april. Terminliste for våren sendes ut så fort noen
viktige datoer er klarlagt.
Landsleir 2013 (6.-13. juli)
Jarmo orienterte, med fyldig power-point presentasjon. For mer info, se leiren nettsider:
www.stavanger2013.no
Kl. 21.30: Jarmo takket for fremmøte og vi avsluttet med Speiderbønnen
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