
 

KRETSSTYREMØTE 

25. august 2014 

Aust-Agder krets 

 

 

Tilstede : Jan Fredrik, Rune, Marit, Even, Øystein og Kjell.   

Sted : Speiderhuset til 1. Risør. 

 

Utsendt saksliste ble godkjent. 

 

Referat fra Kretsstyremøtet 16. juni 2014 ble gjennomgått og godkjent. 

 

Sak 28/14: Sekretærjobben. 

  Det er enda ikke blitt noen avklaring, det jobbes videre med å finne en løsning.  

  Marit orienterte om at hun ikke kunne påta seg sekretærjobben, måtte prioritere å 

bruke enda mere tid på egen speidergruppe. 

  Rune hadde laget grei oversikt over sekretærens oppgaver /arbeidsinstruks for 

stillingen. Rune lager et skriv som sendes til alle gruppene om ledig sekretærjobb. 

  Foreløpige løsning inntil eventuell ny sekretær er på plass:  

  E-postkontoen administreres av Even, Rune og Jan Fredrik. 

  Kjell skriver referat fra kretsstyremøter. 

  Jan Fredrik og Rune lager sakslite i forkant av styremøter. 

  Sakspapirer mv. til Kretsting fordeles på alle i Kretsstyret. 

  Årsrapport til NSF sa Rune seg villig til å ta seg av. 

  Merker, og kretsens utstyr: Oversikt over dette tar Jan Fredrik seg av. 

   

Sak 29/14: Ferdigstille terminliste for høsten 2014. 
Rune hadde utarbeidet et forslag, dette ble supplert med steder og datoer. 

Sølvøkskonkurransen sa Øystein seg villig til å ta ansvaret for sammen med egne 

rovere i 1. Risør og rovere i Akland FSK. 

 

Sak 30/14: Speider- og roverforum 3. til 5. oktober 2014. 

  Representanter fra vår krets blir 2 fra Flosta. 

. 

Sak 31/14: Ekstraordinært kretsting 7. oktober 2014. 
  Dette blir på Akland. Rune sa seg villig til å sende ut innkalling. Sakspapirer 

ettersendes så snart vi har mottatt sakene til Speidertinget. Videre blir den andre saken 

Kretsleir 2014, samt eventuelle innkomne saker. 

 

Sak 32/14:      Speidertinget 31. oktober til 2. november 2014. 

                  Kretsens utsendinger blir: Jan Fredrik, Rune og Øystein. 

 

Sak 33/14: KRETSLEIR 2015. 

Neste leirkomitemøte er 10. september 2014 kl 19.00, Østerhus Grimstad.  

Alle grupper oppfordres til å stille på møtet, det haster med å få på plass en komplett 

leirkomite. Even sender ut innkalling og saksliste. 

Jens, Kjell og Jan Fredrik har hatt rekonoseringstur til Rjukan området nå i sommer.  

De har funnet et flott område ved Møsvann med en villig grunneier.  

Alternativ med leir i utlandet vil også bli presentert. 

 

Neste møte: Mandag den 22. september 2014 kl 18.00, Bråstad. 

   
Kjell 

referent 
 

Telefon: 951 34 777. 


