KRETSSTYREMØTE
20. oktober 2014
Aust-Agder krets

Tilstede: Jan Fredrik Steine, Rune Midbøe, Jens Tveit, Even Karlsen, Øystein Staupe
og Kjell Aaberg.
Sted:
Buøya, Eydehavn.
Godkjenning saksliste.
Sakslisten ble godkjent.
Referat fra Kretsstyremøtet 22. september 2014 ble gjennomgått og godkjent.

Sak 37/14:

Sak 38/14:

Sak 39/14:

.
Sak 40/14:

Sak 41/14:

Arrangementer som har vært.
Ekstraordinært kretsting 7. oktober 2014.
Alle gruppene var ikke representert. Referat pr dags dato ikke mottatt.
Stor takk til dyktig møteleder, Roy Slettene.
Sølvøksa 11. – 12. oktober 2014.
Øystein opplyste at alt hadde fungert bra, 8 patruljer deltok.
Ekkønn fra Vegårshei MSK vant, fullstendig resultatliste vil bli sendt ut.
.
Kommende arrangementer.
Peff / Ass kurs 14. – 15. november 2014.
Jan Fredrik opplyste at Flostad NSF og Eydehavn NSF som har påtatt seg kurset har
dette under kontroll.
Speidertinget 31. oktober til 2. november 2014.
Våre utsendinger stemmer overensstemmende med vedtak på vårt ekstraordinære
kretsting.
Videre vil det til saken om Stornes leirplass bli lagt frem forslag slik det ble vedtatt på
vårt ekstraordinære kretsting. Jan Fredrik vil også ta med for utdeling en orientering
om videre bruk / vedlikehold av leirstedet der grupper i Aust-Agder krets tar ansvar.
.
St. Georgs Gilde. Brev fra Vivi Heiene Hansen.
Foreløpig har det ikke meldt seg noen som ønsker / ser behov for dette i vår krets.

Kretsleir 2015, arbeidet videre.
Kjell orienterte om at han hadde hatt kontakt med grunneier og at vi ønsker å ha vår
leir hos han ved Møsvatn den første uka i august 2015. Kjell sender formelt brev til
grunneieren, Jon Neset.
Vider sender Kjell ut brev til samtlige grupper om å møte på leirkomitemøte den 19.
november kl 18.00, Østerhus, Grimstad.
.
Terminliste våren 2015.
Terminlisten ble gjennomgått og supplert med aktuelle datoer mv. Even korrigerer den
og får den sent ut til gruppene.
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Sak 42/14:

Eventuelt.
SOS.
Akland krets oppfordres til å ta ansvar for dette også i 2015.
Kretsbannerkonkurranse.
Erfaringene fra samarbeid om felles kretsbannerkonkurranse med Sørlandets krets har
gitt oss erfaringer som tilsier: Enten at vi heretter arrangerer vår egen
kretsbannerkonkurranse, eller at Aust-Agder krets og Sørlandet krets hver for seg står
som arrangør annet hvert år og den andre krets deltar uten å være delaktig i selve
arrangementet.

Neste møte: Mandag den 24. november 2014 kl 18.00, Bråstad.

Kjell
referent
Telefon: 951 34 777.
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