KRETSSTYREMØTE 30.08.10
Aust-Agder krets

Tilstede :
Forfall :
Sted
:

Stig Magne (delvis), Marianne, Rune, Kjell Vidar, Ingrid
Jarmo, Bjarne, Bernt
Marianne

Plutselig er sommerferien over, og det er tid for å legge planer for høsten.
Her er litt av hvert å merke seg:
Sak 14/10 :

Gjennomførte arrangement
- Småspeiderkonkurransen på Hove 08.05.10 – vel blåst
- NM i Speiding i Tysvær v/ Haugesund 11.-13.juni. 118 patruljer deltok.
14. plass: Gaupe, 1. Grimstad MSK, 29. plass: Elg, 1. Grimstad MSK,
44. plass: Oter, Fevik I. Flott innsats av alle!
- Kretsleir 2010 – ”Camp in Camp”, referat fra møte 22.06.2010,
sendes ut separat til alle grupper

Sak 15/20:

Kommende arrangement
Vennligst se oppdatert terminliste for høsten 2010 som ble sendt ut for kort tid
siden.
Viktig melding: ”Alltid Beredt” på Hove, utsettes til våren 2011, nærmere bestemt
1. mai 2011. Mer info seinere.
Øvrige fastlagte datoer for 2011:
8.-10. april
: Kretsbanner
29. april-1. mai : SOS (og felles avslutning med ”Alltid Beredt” arrangementet.
Mandag 13. september kl. 19.00, Nedenes Skole; Kretsleir 2011- Camp-inCamp. Nytt møte. Ønskelig at alle aktuelle stiller for å planlegge dette videre.
1.-3. oktober er det Speider- og Roverforum i Bergen; delegater utplukket på
Kretsting (4 til sammen) meldes på og stiller.
- 8.-10. oktober – Sølvøksa: Se vedlagte invitasjon. Arrangør i år er roverne,
dvs. 1. Sofa Roverlag m/ støttespillere (bl.a. fra roverkontakte i Kretsstyret).
- 18.-19. oktober JOTA/JOTI. Se vedlagte invitasjon fra Grimstad Speiderråd.
- Mulig det er andre arrangement rundt om i kretsen som er åpne for andre/alle
grupper? Gi beskjed hvis aktuelt å sende ut info/invitasjon om dette.
- 22.-23. oktober – KILDEN kurs. Se invitasjon vedlagt. Det henstilles til
gruppene om å sende sine ledere.
- 24. oktober: TV-aksjonen. Tidligere har dette vært søndag ettermiddag, etter
JOTA/JOTI, men i år flyttet. Gruppene i Grimstad har tradisjon for å delta.
Øvrige grupper: sjekk med kommune/lokal komité.
- 1.-3. november: Speidertinget i Lyngdal. Stig Magne og Marianne deltar.
- Det planlegges for øvrig en gruppeledersamling, også med enhetsledere, før
jul. Nærmere info kommer.
- Felles styremøte Aust-Agder Krets, Sørlandet Krets og Kilden i november.
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Sak 16/10:

Web-sidene
Det arbeides for øvrig med å oppdatere info på våre web-siden; si endelig ifra om
dere har rettelser.

Neste møte: Mandag 20. september kl. 18.00 hos Jarmo
Ingrid
referent
Mob 95 95 10 50
e-post: post@austagderkrets.no

Vedlegg:
* Resultat fra Småspeiderkonkurransen på Hove
* Utklipp fra Agderposten og Grimstad Adressetidende ang NM i Speiding
* Invitasjon til Sølvøkskonkurransen – 8.-10. oktober
* Invitasjon til JOTA/JOTI i Grimstad 18.-19. oktober
* Invitasjon til Kilden-kurs 22.-23. oktober på Randøya

