
Referat fra ledermøte i gruppa 6.juni 2017 

kl.18.00 

Sted: På Løten ungdomsskole, rom 141 

Tilstede:  

Gruppa: Tom, Britt, Pål Vegard og Konrad  

Laget: Morten og Marius 

Troppen: Erik og Kari 

Flokken: Solvei, Ola-Johan og Kristin 

Kolonien: Veronica, Ingrid, Johanne 

Foreldrelaget:  

Forfall: Jørn, Knut (Knut kom 21.00, møte hevet 21.10) 

Sak Tema Ansvarlig 

1 Nord 2017 – status 

Det har kommet lite info fra Nord2017. 35 stk reiser (15 rovere!) 

Oppmøte Gardermoen 2t før. Morten og Erik kjører utstyr. Line, 

Anette og Marius (kjører også) skal på arbeidsleir. Tom, Morten og 

Erik pakker utstyr torsdag. Tom/Jørn sørger for info på hjemmesida.  

Tom/Jørn 

2 Status – enhetene 

Oppsummering av våren. Behov for utstyr? Vedlikehold? 

Beverne: Grei vår, varierende oppmøte, færre ledere, men det har 

løst seg. Tom og Roverne har vært god hjelp. Fin avslutning med 

overnattingstur. Fint å være ved gapahuken slik at de har et eget 

sted adskilt fra den andre aktiviteten. Ønsker inn en mannlig leder. 

Beverne virker godt fornøyde. 

Småspeidere: Jobbet med to merker i vår. Ca. 12 småspeidere. 

Lederne vurderer lederkurs for å få innspill til det pedagogiske. 

Avslutter alltid med kveldsmat, det har vært positivt. En leder er 

ansvarlig og de andre hjelper til ved behov. Urban speiding på 

småspeiderleir i helga, vellykket! Annerledes og morsomt leirbål. 

Ønsker eget småspeiderbanner. 

Speiderne: Jevnt bra oppmøte, fin vår, trenger mer fokus på 

patruljestyring. Ønsker flere brennere, kjelesett og bensin på flasker. 

Roverlaget: bra oppmøte, litt «late» ledere, ellers bra vår. Bidratt i 

de andre enhetene, gjennomført spiretid, skitur, kollektivuke, 

Nordhuetur, opptakstur mm. Ønsker flere brennere og kjeler.  

Kan vi få til egen roverlagskasse og småspeiderkasse? 

Enhetsledere 

3 Forberedelser til ny sesong 

Inspirasjonsopplegg for ledere og rovere på Lillehammer 29.aug 

Ledermøte, med enhetsmøter for å lage terminlister, 22.aug 

Inspirasjonsforedrag fra Oppdrag Førerpatrulje? 

 

Solvei 

Solvei 

troppen 



3 Oppstart høst 2017 

Lederkabal – hvem blir med videre og hvilke ønsker har den 

enkelte? Nye ledere? 

Erik: er med videre, trives der han er, ønsker å være med noe mer i 

roverlaget, vil gjerne ha aspirantene. 

Johanne: trives og blir med beverne. 

Marius: trives og ønsker å fortsette i roverlaget. Ønsker at noen 

andre tar vervet som ass i roverlaget. 

Britt: ønsker å være med enten hos aspirantene eller småspeiderne. 

Veronica: Fornøyd som enhetsleder hos beverne. 

Morten: trives og ønsker å fortsette i roverlaget. Ønsker at noen 

andre tar vervet som leder i roverlaget. Sørger for dette i løpet av 

Landsleiren. Morten har lyst til å bli med aspirantene. 

Konrad: Blir med og hjelper til hos beverne. Er tilstede på møtene. 

Ønsker ikke å ha ansvar for opplegg. 

Kristin trives hos småspeiderne. Tar enhetsledervervet. 

Ingrid: Fortsetter hos beverne. Skal ut i permisjon i oktober. Satser 

på å være med på fullt igjen fra etter nyttår. 

Ola-Johan: Tar et friår, men tar fortsatt en del materialansvar bl.a. 

tørking av telt og lavvoer. 

Pål Vegard: ønsker å være med på lavest mulig enhet, men har stilt 

seg til disposisjon. Er bever-far, ønsker derfor småspeider eller bever 

hver 14.dag. 

Tom: Ønsker å fortsette som i år, hjelper til der det trengs og tar 

ansvar for Hammeren og utstyr sammen med Ola-Johan. Foreldre 

kafé? Gjerne litt etter oppstart. 

Kari: Trives der hun er. 

Jørn: Vil fortsette som troppsassistent, men sier fra seg 

foreldrelagsleder. Styret må finne en ny. 

Knut: Har hatt det for travelt på jobb slik at det har vært vanskelig å 

være troppsleder. Ønsker derfor ikke gi fra seg troppsledervervet. 

Solvei: trives kjempegodt med småspeiderne og vil fortsette med 

det, men ønsker å slippe enhetsleder vervet.  

Alle tenker videre på lederkabal til høsten. Tas opp igjen til høsten. 

 

Markedsføring: 

Flyveblad og plakater til 1.til 5.klasse på alle skolene? 

Flyveblad til 5-åringer? 

Ta kontakt med rektorer for å få lov til å dele ut. 

Flyveblad til pultost- og akevitt 100 stk? 

Løtenavisa, frist 16.aug, kommer ut 30.aug. 

Info til avisene, HA-tavla 

Lage ei offentlig facebook-side hvor vi kan dele info om oppstart 

mm. Og da kan foreldre dele? Kjøpe annonse? 

Solvei 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Solvei 

 

Kari 

 

 

 

Kristin 

Ingrid 

Kristin 



Rydde i den hemmelige gruppa slik at ikke-medlemmer blir kastet 

ut. Endre navn til 1. Løten speidergruppe – medlemmer. 

Kari 

4 Terminlista høst 2017 

Kari har laget en terminliste og videresender. 

Pultost og akevitt 1.-2. sept – skal vi være med? Nei. 

Oppstart 5.september 

Høsttur – opplegg og ansvarlig? 22.-24.sept 

Høstferie uke 41 (10.okt) 

TV aksjon 22.okt UNICEF, ikke bevere og småspeidere 

Turer helga 20.-22.oktober 

Kretsting 5.nov Alvdal – hvem drar?  

Minitur 7.nov (fullmåne 4.nov) - opplegg og ansvarlig? 

Lederkurs 10.-12.nov Mjøsklubben. Noen som vil? 

Challenge-tur for ungdomsskole og eldre, 10.-12.nov 

Juleavslutning 28. november 

Ledermøte 5.desember 

Oppstart 2017 9.jan 

Innmeldingsskjema oppdateres på hjemmesiden. 

Terminlister trykkes og deles ut på første møte.  

Alle må sende sine ferdige lister til Kari til  hjemmesiden før oppstart 

5.sept. 

Alle 

Kari 

 

 

Troppen 

 

Kari 

Enhetsledere 

 

Kari 

 

Tom/Erik 

Foreldrelaget 

Solvei 

Enhetsledere 

Kari 

Kari 

Enhetsledere 

5 Sommerleir 2018 

Spovalgre leir i Sverige 19.-28.juli eller gruppeleir? Samarbeid med 

annen gruppe? Landsleir-lederne må lufte stemningen litt på leir, 

både blant speiderne og med andre ledere/grupper. 

Dressin-tur? Fast base med forskjellige aktiviteter hver dag? Ikke 

sykkeltur. 

Alle må vurdere om de har lyst til å ta på seg ansvaret til møte i 

august. 

 

 

 

 

 

 

Alle 

6 Praktiske ting for deg som leder (oppfriskning ved behov?) 

* reisegodtgjørelse 

* betaling for ledere på tur/leir 

* lederrolle på tur – hva forventes? 

* status politiattest – fra 15 år, rovere og ledere 

* ønsker mal for utlegg liggende i postkassa på Hammeren 

Solvei 

 

 

 

Kari 

Kari 

7 Økonomi 

Status regnskap, det er ca 100 000 på konto. Nord2017 har tatt ned 

saldo en god del. Mangler fakturagrunnlag for kollektiv-uka. 

Søke midler høst 2017 

Frifond 31.aug, Tom har sendt 

Gjensidigestiftelsen 15.sept 

Knut 

Morten 

Tom/Jørn 

 

 

 



NSF? 

Søknad til kretsen om reisestøtte til NM, uaktuelt i år 

Kulturmidler Løten kommune og dugnadsbaserte midler er sendt 

Stange lions? 

 

 

Jørn 

Tom 

10 Foreldrelaget – status 

* Tom arrangerer foreldrekafe og prøver å finne en ny leder 

 

Tom/Solvei 

11 Hammeren – status 

Gangen blir malt, vi skal skifte terrasse-dør og male stua. 

Husk at man må sjekke utleie om man henger opp noe til tørk. 

Toalett bør vaskes etter hvert møte. Vask lekker på do oppe. 

Grasklipping i sommer? 

Finnes det en kalender-mulighet på nett som gjør at vi kan legge ut 

når Hammeren er utleid? 

Tom 

12 Eventuelt 

* troppen: hvem kan delta i NM? Saken tas opp igjen til høsten. 

* kan beverkolonien skifte navn for å slippe forvirringen med 

patruljen Bæver? 

* Konrad har tilgang på mye maskiner, så er det behov for trykking, 

utskrift eller plakat, så kan han bidra med det. 

* temahelg for småspeidere: halloween-tur på Nordhue 

* ønsker ledergenser til alle ledere 

* MCash avvikles og går over til Vipps. Veronica sørger for 

overføring. 

 

Solvei 

Veronica 

Konrad 

 

Solvei 

Tom 

Veronica 

 

Løten, 6.juni 2017 

Kari Nilssen, ref 


