Gruppetingmøte i Lillehammer speidergruppe
Møtereferat
12-02. 2015
Møteleder: Lars Bjarne Mythen.
Til stede: Lars Bjarne, Thorstein, Sivert, Kåre, Marie, Karl Jakob, Lars H og AnneMette.
1) Godkjenning av saksliste/innkalling
Sakslisten/innkallingen ble enstemmig vedtatt uten endringer.
2) Delegater
Alle enhetene er representert
3) Valg av referent
Anne-Mette er referent og tar på seg denne oppgaven når hun er på møtene.
4) Årsrapport fra enhetene
Gjennomgang av årsrapport fra Bevere, Småspeidere og kort info over Troppen og
Roverne. Det som tas opp er medlemsutvikling, aktiviteter, arrangementer og hvilke
ledere som er i de ulike gruppene.. Det er innspill på hvor mange barn det er i hver
gruppe/enhet, og hvor mange som går videre i ny enhet. Lederne følger naturlig sine
barn der de er. Noen går opp, andre har tanker om å gå ned. Roverlaget er flinke til å
hjelpe til i Troppen, og har derfor ikke gjort så mye selv.
Alle er enige i at det er gjort fantastisk lederarbeid i enhetene og at det er viktig at
gleden skal være til stede og gjøre ting som er gøy! Det er viktig med rekruttering og
gjerne få inn flere jenter!
Karl Jakob har planer om å flytte til Romerike til høsten, lærlingplass.
5) Ledersituasjonen nå og til høsten
Et møte om neste års ledersituasjon tas i uke 11, onsdag 11.mars kl 18.00
(Planleggingsmøte)
Tanker om dette: Thorstein og Sivert: Troppen (følger sine barn)
Lars H: småspeider (følger eget barn)
Lederne skal ha dette klart til planleggingsmøte i mars slik at kabalen går opp.
Lekse: tenk over hvilken enhet du vil/ønsker å være leder for til høsten

6) Lederutdanning
Det finnes utallig ulike kurs å delta på for lederne og fremtidige patruljeledere. Det er
et ønske at lederne skal ta kurs!
Eksempler: Førstehjelpskurs ønskes til ledere slik at alle ledere får dette 1-2 ganger i
året, også for foreldre som noen ganger er med og Rovere. Brattkortkurs
(klatring/sikring på Tyrili), Brattkurs har en aldersgrense på 13 år så det er ønskelig at
u-skole elever får tatt dette også. Dette er fremtidige ledere og bør satsest på!
Fjellederkurs skal Gunnar og Lars Bj delta på i vår osv.
På www.speiding.no under arrangementer kan du plukke ut ulike kurs
Speidergruppa har søkt og fått midler til kursing fra Frifondsmidler. Det er ekstra
viktig at vi får gjennomført disse kursene, hvis ikke blir det vanskeligere å få støtte
ved en annen anledning.
Kurs løs!!! Det er interessant og nyttig -og en god investering. Her kan det være lurt å
motivere de u-skole elevene i speideren til å delta og bruke tid og penger på dem
også!
7) Terminlistene
Gjennomgang av denne. Viktige datoer framover:
23.april: St. Georgsdagen
25. april: Speideraksjonen
17.mai: Speidertog
13-14. juni: Avslutning. Planlegger leir og mulig invitere inn andre speidere fra
nærmiljøet.
Uka etterpå speiderleir til Gøteborg.
19.august: Oppstart nytt speider-år
30. august: Barnas sommerdag på Maihaugen
17.september: Jota/Joti: med plan om å flytte dette ned til LSS. Her er det ordentlig
radioforhold, og lån av pc fra IKT avdeling på HIL. Få med foreldre til å lage mat og
sosial hygge rundt dette.
Andre aktiviteter: Adventsgudstjeneste, juleotta, 1.juladag kl 08.00
8) Rekruttering
Det er et ønske å få inn flere speidere og spesielt jenter! Vi ønsker å rekruttere
1.klassinger
Vi må få en bedre balanse på dette. Dette er spesielt viktig for speiderutviklingen.

Mål: Å få en jentepatrulje. Det blir gøy i troppen med flere patruljer
Satsingsområde: Kvinnelige ledere, 1. klassinger og jenter.
Forslag: - Vervepremier
- Overnatting for jenter
- Invitere avisa (Byavis,GD)
9) Regnskap/Budsjett
Totalt 112 000 kr i bank (det er brukt mindre på merker i år enn tidligere, eller brukt
opp igjen «gamle» merker).
Det er kjøpt inn kanoer og pulk fra stønad/midler det er søkt om
Om du som leder har kjøpt noe/lagt ut av egen økonomi: Gå på nettsiden vår og finn
skjema til nedlastning. Her finner du utgiftsskjema/utgiftsrapport
Økonomien går i riktig vei: Godkjent regnskap/budsjett.
10) Valg av gruppeleder
Lars Bjarne Mythen fortsetter! Enstemmig vedtatt: Gratulerer!
11) Evt sak
Organisering av grupper. Ledere tenker over hvem som er på grupper med hverandre.
Noen vil, bli kjent med andre, men blir «spist» opp av dem de kjenner fra før. Ikke lett
og løsrive seg. Til tider grupper med mye lyd/volum. Forslag kommer inn, prøve ut:
mindre grupper, deles fra «sine» områder. Alle må prøve unngå venting/dødtid, det er
da ungene «braker sammen». Aktivitetene er viktigst! Hyppigere ledermøter.
12/) Orientering
Naturvernforbundet har tatt kontakt og lurer på om vi støtter miljøalliansen. Dette er i
tråd med vårt arbeid og ønsker derfor sakseksempler og hvordan vi kan få utbytte av
dette. Vi gjør et slag lokalt!
Kretsting: Gunnar er meldt inn i kretsstyret!
Speiderting: Vedtatt noen endringer i §1 i speiderloven
Søkning av støtte: Det er søkt om 200 000 kr av Gjensidigefondet:
-

Støtte til fire arrangementer totalt i år
Fjelldagen
Førstehjelpsutstyr

Nytt planleggingsmøte 11.mars kl 18.00 på LSS. Lekse: se sak 5
Referent:

Anne-Mette Dahl

