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1.  Årsmøtehelg 
Ledertrenerene har snakket sammen og kommet frem til at Peffkurs ikke egner seg for denne 
helgen, og at det i denne omgang bør prioriteres kursing av ledere. 
 
Forslag til sted for gjennomføring er Speiderheimen på Notodden, med 15-20 deltakere og 
5-10 personer i stab. 
Notodden speidergruppe får ansvaret for å avtale lokalet for kurset, og foreslå andre mulige 
lokaler dersom Speiderheimen ikke er ledig. 
Dato for arrangementet vil være 5.-7.Februar 2021. 
 
Kretstingets årsmøte flyttes fra søndag 7.Februar til fredag 5.Februar, mer informasjon om 
årsmøtet kommer i den formelle innkallingen. 
 

2. Sommerleir 2021 
Sommeren 2021 får vi tidenes største leirområde på hele 385 207 km² – hele Norge tas i bruk. 
Speidersommeren sparkes offisielt i gang 26. juni og varer frem til 15. august. Det blir den 
lengste landsleiren vi har sett gjennom hele sommeren.  

Alt gruppen eller kretsen trenger å gjøre for å bli en Agenda2021-leir er å melde seg på, og 
arrangere en egen leir på et valgfritt sted i Norge. Målet er at leirene skal arrangeres lokalt, 
men samtidig gi oss følelsen av at vi er en del av noe større, og at vi opplever mye av det 
samme selv om vi er spredt. 
 
Det blir utarbeidet en meny med matforslag, leirprogram og andre aktiviteter. Leirene som 
deltar får også merker og egne leirskjerf. 
 
Responsen fra gruppene siden forrige kretsstyremøte har vært blandet, og kretsstyret oppretter 
derfor et digitalt arrangement for gruppeledere og interesserte rovere og ledere i kretsen for å 
drøfte leirsommeren. 
 
Arrangementet er publisert på facebook, og vil bli avholdt den 14.Desember klokken 18-20 

3. Eventuelt 

 

Dato for digital leirsommerprat for rovere og ledere i kretsen blir 14.Desember klokken 18-20 
 

Tele-busk krets av Norges speiderforbund 

Member of the World Organization of the Scout Movement (WOSM) and the World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). 


