
Referat fra ledermøte i gruppa 19.juni 2018 
kl.19.00 
Sted: Lund skole 
Tilstede: 
Gruppa: Morten (leirsjef), Tom og Solvei 
Laget: Ruben 
Troppen: Nils Asbjørn og Kari 
Flokken: Britt og Pål Vegard 
Kolonien: Veronica, Johanne og Konrad 
Foreldrelaget: Geir Ola 
Forfall: Ola Johan, Line, Knut, Jørn Arild, Kristin, Ingrid 

Sak Tema Ansvarlig 

1 Status – enhetene  
Kolonien: Mange speidere, litt lite ledere, mye god hjelp fra 
foreldrene, stor gjennomtrekk blant ungene. Ønsker å styre mer når 
det er greit å begynne. Fungerer fint med gapahuken. Veldig fin 
bevertur til Gjetholmsjøen i mai, mye bading! 
Flokken: Lederne er en travel gjeng og møtet planlegges ofte «en 
halv time» før gjennomføring. Det har gått greit. Opptil 15 
medlemmer. 
Troppen: Mange bra opplegg, litt for få ledere. Ønsker 
modernisering av troppen, flere ledere som er kreative i å lage 
opplegg. Aldersdelte patruljer, teambuilde ei helg der patruljene må 
klare seg igjennom et opplegg var ideer som ble diskutert. Ønsker 
egne opplegg for ungdomsskolen, følge opp med mer klatring. 
Roverlaget: kjempefin vår, hatt mer opplegg enn i høst, tatt merker, 
klatret, vært mer aktive, moro! 

 

2 Praktiske ting for deg som leder  
* Er det noe dere savner som ledere? Ingen innspill. 
* reisegodtgjørelse og refusjon for utlegg. Det er hver leder sitt 
ansvar å levere dette til kasserer. Alt fra våren 2018 skal leveres til 
Knut før sommeren. 
* lederrolle på tur – hva forventes? Ikke behov for noen 
gjennomgang. 
* status politiattest – fra 15 år, rovere og ledere 
En mangler, samt de nye roverne. Følges opp av den enkelte 
enhetsleder. 

 

 

 

 

 

Enhetsleder 

 

 

 



 

Sak Tema Ansvarlig 

3 Personvern – nye regler – hva betyr dette i speidersammenheng? 
Konrad hadde en kort gjennomgang. Må følges opp når det gjelder å 
spre medlemslister, e-post og bilder på facebook. Medlemslister og 
telefonlister må ikke ligge åpent på Hammeren. Medlemslister må 
også spres med forsiktighet. Bruk heller en deling av digitale 
dokumenter enn e-post. Vi må hente inn samtykke for å kunne dele 
bilder. Google-disk er ok om vi har en avtale med Google om det. 
Alle må ha en google-bruker, og så må aktuelle dokumenter deles 
med de som skal ha. Følges opp av styret for å gjøre denne jobben. 

 

 

 

 

 
Solvei 

4 Forberedelser til ny sesong 
* Lederkabal – hvem blir med videre og hvilke ønsker har den 
enkelte?  
Bevere: Johanne (enhetsleder), Pål Vegard, Ingrid (permisjon fra okt 
til feb). Anette Evensen blir med. En forelder er forespurt, så hvis 
barnet fortsetter, så blir det med en leder til.  
Småspeidere: Kristin, Konrad, Britt (enhetsleder).  
Aspiranter: Morten spør Erik, gir tilbakemelding til Solvei. 
Troppen: Nils Asbjørn (enhetsleder), Tom, Solvei, Veronica 
(annenhver tirsdag), Kari. Geir Ola kan bidra med enkeltopplegg. 
Jørn Arild gir seg og Knut vurderer å gi seg. 
Roverlaget: velger leder på sommerleir. 
* Nye ledere? Alle lederne jobber videre med mulig nye ledere. 
* Inspirasjonsopplegg for ledere og rovere i august? 17.-18.aug. eller 
24.-25.aug. 
* Ledermøte, med enhetsmøter for å lage terminlister, 21.aug. 

Alle 

5 Oppstart høst 2018, tirsdag 28.aug  
Markedsføring: 
*Flyveblad og plakater til 1.til 5.klasse på alle skolene? Ja  
- skal det stå på alle invitasjoner at det er foreldremøte første møte? 
*Løtenavisa, frist 1.aug, kommer ut 15.aug., pluss HA og Østl.,  
*radio ? 
*Facebook 
*Genser/vest e.l. med gruppenavnet på 

 
 
Kari/Konrad 
 
Kristin 
Ruben 
Kristin 
Veronica 

 

 

 

 



 

Sak Tema Ansvarlig 

6 Terminlista høst 2018 
28.aug Oppstart 
14.-16. sept Rover 5-kamp 
21.-23.sept Løft 
28.-30.sept Peff-kurs 1  
21.-23.sept Høsttur – (ikke bever og småspeider) - opplegg og 
ansvarlig? Blåtur. Geir Ola, Kari, Solvei, Morten. 
9. okt Høstferie uke 41 
21.okt TV aksjon Kirkens bymisjon «et varmere og inkluderende 
samfunn» 
19.-21.okt Turer 
26.-28.okt  Halloween-tur småspeidere 
28.okt Kretsting Engerdal -hvem drar? 
9.-11.nov Lederkurs Mjøsklubben. Noen som vil? 
20.nov Minitur (fullmåne 24.okt el 23.nov) - opplegg og ansvarlig? 
27.nov Juleavslutning 
4.des Ledermøte 
8.jan Oppstart 2018 
25.-27.jan Temahelg. Gruppeleder har fullmakt til å avklare med 
Brekken om mulig flytting. 
Innmeldingsskjema oppdateres på hjemmesiden. Husk at de må 
samtykke i å dele bilder og samtykke i å lagre informasjonen. 
Terminlister trykkes og deles ut på første møte.  
Alle må sende sine ferdige lister til Kari til  hjemmesiden før 
oppstart 28.aug 

Alle 
Solvei 
Ruben 
 
Nils Asbjørn 
Geir Ola 
 
 
Kari 
 
Enhetsledere 
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Alle 
 
Foreldrelaget 
Solvei 
Enhetsledere 
Solvei 
 
Kari 
 
Kari 
Enhetsledere 

7 Temahelg 25.-27.januar Løten og Brekken arrangerer 
Første planleggingsmøte blir under sommerleiren. Ledere som har 
lyst til å bidra, melder seg til Solvei. 

Solvei 

8 Sommerleir 2018 - Bolsdalen 
Har gjort en risikovurdering, godt i rute, det blir hundekjøring. Og 
mulig ridning. Utfordring med deler av roveropplegget pga. dårlig 
fjell. Vurderer ny løsning. 

 
Morten 

9 Økonomi 
Status regnskap, ikke fått noen rapport. 
Søke midler høst 2018 
Frifond 31.aug 
Gjensidigestiftelsen 15.sept 
Lions 

Ønsker: Kasser til rovere, flaggbærerseler, profilering ledere. 

Knut 

Tom/Jørn/Solvei 



 

Sak Tema Ansvarlig 

10 Foreldrelaget – status 
Ikke noe fungerende foreldrelag. Trenger å få inn flere.  
Jobber med bingoen, den går ikke så bra som ønsket. Utfordringer 
med vask og kiosk, høy husleie og ikke så stort overskudd som 
forventet. Geir Ola holder oss informert. 

 
Geir Ola 

11 Hammeren – status 
Ola Johan og Tom skal skifte terasse-dør i sommer. Og inngangsdør 
er bestilt og skal skiftes. Salen er ferdig malt. Blandebatteri i dusjen 
er skiftet. Røropplegg i kjelleren må det gjøres noe med. Badet 
vurderes pusset opp i 2019, jobben settes bort. 

Tom 

12 Eventuelt 
Det var ingen saker til eventuelt 

 

 

Løten, 19.6.2018 

Kari Nilssen, ref. 


