
Årsmelding Kretsstyret 2021 

 

Kretsstyrets sammensetning fra 2.mars 2021 

 

Kretsleder: Øyvind Danielsen, 1.Stathelle 

Visekretsleder: Karoline Syversen, 1.Solum 

Styremedlem: Sigleiv Green-Våga, 1. Gulseth  

Styremedlem: Hans Eide, 1. Heistad 

Styremedlem: Henriette Olavesen, 1.Solum 

Varamedlem: Bendik Dagsrud, 1. Skotfoss 

Varamedlem: Siv-Helene Bjørnstad, 5. Skien MS 

 

Medlemstall fakta:  

31.12.2020: 952 betalende medlemmer / 985 unike medlemmer 

31.12.2021: 891 betalende medlemmer  / 969 unike medlemmer 

 

Aktive speidergrupper: 

23 aktive speidergrupper i 2021, samme antall som 2020. 

 

 

8 fysiske kretsstyremøter. 

3 kretsstyremøter via teams. 

 

Året 2021 har vært preget av utfordringer med langsiktig planlegging av arrangementer i 

årshjulet, men det er likevel vært gjennomført noe kurs og arrangementsaktiviteter.  

(se vedlagt årsrapportene fra Mimes Brønn, Peff-kurs og Tur med Trøkk)  

 

 

 

 

Gjennom året er det gjennomført følgende arrangementer: 

 

Januar;  

➔ Lederstart avlyst  

➔ Teamsmøte med Agendakomiteen 

➔  

 

Februar; 

➔ AU møte  

➔ Kretsstyremøte 

➔ Oppfølging av KBK 



 

Mars; 

➔ Kretsstyremøte 

➔ Årsmøtet ble gjennomført på kinoen i Porsgrunn. Antall tilstede 48 representanter 

tilstede, hvorav 15 var under 26 år.  

Speidersjefen Håvard Djupvik var på besøk og hadde et innlegg om status 

Speiderforbundet.  

Utdeling av hederstegn Sølvulven til Carl Magne Isaksen.  

Martine Firing fra Agendakomiteen pratet om Agendaleir 2021. 

➔ Teamsmøte med NM komiteen 

➔ Kretsleder deltok på digitalt KL/KS 

➔ Trinn 2 avlyst 

➔ Utsatte KBK og SKS 

 

 

April; 

➔ Kretsstyremøte på Teams 

➔ Teamsmøte NM komiteen 

➔ Teamsmøte med Agendakomiteen 

 

 

Mai;  

➔ Kretsstyremøte på Teams 

➔ Lederstart avlyst 

➔ Livredning i vann avlyst 

➔ KBK avlyst 

➔ SKS utsatt til høst 

 

 

Juni/Juli;  

➔ Kretsstyremøte med avslutning 

➔ Trinn 3 avlyst  

 

➔ Gruppene gjennomførte Agendeleire gjennom sommeren. 

21 av 23 aktive grupper i kretsen arrangerte leir i sommer, noen hadde gruppeleir og 

andre grupper slo seg sammen til større leir. 

5 rovere med var deltakere i løpet av Slagplan2021 (Agendaroverleir) på Tredalen. 

 

 

August;  

➔ Kretsstyremøte 



➔ Tur med Trøkk ble gjennomført på Nedre Stavsjø. Ulevann og Øvre Stavsjø med  11 

speidere og 7 rovere 

 

September; 

➔ Kretsstyremøte  

➔ Kick-off med paintball ble gjennomført 2. september på Herum Stathelle med 42 

deltakere 

➔ Kretsleder og kretssekretær tilstede på politisk bålsamtale i Skien Fritidspark 

➔ Lederstart ble gjennomført ved Herøya Kirke med 21 deltakere 

➔ SKS gjennomført ved Fritidsparken i Skien med 25 deltakere fra totalt 4 grupper. 

Flokken fra 1. Solum fikk med seg skinnet hjem.  

➔ Sendt deltakere på rover 5 kamp 

➔ Peff1, samling 1 ble gjennomført på Haukenesodden med 20 deltakere. 

 

 

Oktober; 

➔ Kretsstyremøte  

➔ Kretsting ble gjennomført på Midtbygda skole i Siljan. Antall tilstede 39 representanter, 

hvorav 11 var under 26 år 

Sten Roar Høgli, kontingentledelsen WSJ, snakket om Jamboreen i Korea 2023. 

 

 

November; 

➔ Kretstyremøte 

➔ Kretsleder deltok på KL/KS på Sørmarka 

➔ Peff1, samling 2 ble gjennomført på Speiderhuset til 1. Heistad med 14 deltakere 

➔ Teamsmøte med Lykke Juhler fra Forbundskontoret og Ane Nørstebø Laache fra 

Speiderstyret om status i kretsen 

➔ Trinn 2, modul 2 ble gjennomført ved Herøya Kirke med 17 deltakere 

➔ Sendt deltakere til Roverstevnet 

➔ Operasjon Villmark ble gjennomført på Tveitstulen med 15 deltakere fordelt på 4 lag 

➔ Gnister ble gjennomført samme helg som Operasjon Villmark med 19 deltakere 

 

 

Desember; 

➔ Juleavslutning avlyst 

 

 

I tillegg har kretsstyret gjennom året jobbet med å finne kandidater til stillingen som leirsjef for 

Kretsleir 2023. 

 



Kretsstyret takker tillitsvalgte i Mimes Brønn, Peff-kursstab og Tur med Trøkkstab, samt grupper 

som har vært arrangør for SKS for gjennomføring av arrangementer etter beste evne. 

 

Kretsstyret ønsker å takke alle gruppene for innsatsen i nok et år preget av pandemien.  

Kretsstyret ser frem mot 2022 som et år med forhåpentligvis mer aktivitet og arrangementer på 

tvers av flere grupper. 


