
 

 

Referat styremøte i gruppa 19.nov kl.19.00-21.00 
Sted: Hjemme hos Solvei 
Tilstede: Solvei, Tom, Knut, Johanne og Kari 
Referent: Kari 

Sak Tema Ansvarlig 
1 Kasserer-vervet/Økonomi 

 Regnskapsføring og fakturering. Status: 
Vekstra ble for dyrt. Knut fortsetter! 

 Likviditeten er god 
 Tom lager et forslag til rapporteringsskjema Hammeren. 

Kari lager et google-skjema som alle leietakere kan 
rapportere med. 

 
 
 
 
Tom 
Kari 

2 Juleavslutning 28.11.2017 
Tom «holder» i avslutningen. 
Jørn har ordnet med gymsalen på Bruket. 
Solvei ordner invitasjon. 
Ansvar foreldrelaget: ønske velkommen 
Rovere ordner bål og fakler. Kari kjøper fakler. 
Opptaket: Aspirantlederne 
Enhetslederne deler ut merker. 
Johanne ordner bilder. Alle må sende til Johanne. 
Tom ordner lerret og prosjektor. 
Merker er bestilt og mottatt. 
Sjekk Hammeren for «papp». 
Kjøpe: det som ikke er på Hammeren 
Kari pakker alle merkekasser og troppsbanner. Alt sendes med Erik. 

 
Tom 
 
Solvei 
 
Ruben/Kari 
 
Enhetsledere 
Johanne/Alle 
Tom 
 
Kari/Geir Ola 
Geir Ola 
Kari 

3 Gruppas årsmøte i 2018 
a. Dato: 14.2.2018 
b. Årsmelding/årsrapport fra alle enhetsledere, innen 5.12.2017 

Hvem skriver årsmeldingen? Solvei for gruppa. 
c. Regnskap 2017. Knut ordner. Frist ca. 1.feb. 
d. Følgende er på valg: 

Gruppeleder Solvei 
Nestleder Tom 
Kasserer Knut 
Medlem i valgkomite Erik 
Revisor Kjersti Hoff 
Johanne, Kari og Ruben er ikke på valg. 

e. Frasigelser av verv innen 10.des. Kari sender ut epost, til både 
leder av valgkomite og de som er på valg. 

f. Skulle vi ha endret navn til Løten speidergruppe? Tas på 
ledermøte 

g. Årsmøtedokumentet godkjennes på epost i januar. 

Solvei 
 
Enhetsledere 
Solvei 
Knut 
 
 
 
 
 
 
 
Kari 
 
Solvei 
 
Solvei 

  



Sak Tema Ansvarlig 
4 Søknad om midler 

 Gjensidigestiftelsen, 1.mai 
 Frifond, vår 2018 
 Lions Stange 
 Løten kommune både kulturmidler og dugnadsbaserte 

midler, frist 30.4 
 Sparebankstiftelsen 
 Søke til tarp, (haikeduk), pluss to patruljekasser til bevere og 

småspeidere 
 Knut skal kjøpe inn klatreutstyr (Frifond), fått kr 25 000 

 
Jørn 
Tom 
Tom 
Jørn 
 
Jørn 
 
 
Knut 

5 Status foreldreutvalg 
 Foreldreutvalget skal bestå a v 3-4 personer 
 Christine Nybakk og Geir Ola (leder) sitter i foreldreutvalget 
 Status bingolister 
 Juleavslutning, sommeravslutning og oppstartsmøte 

Det er tilstrekkelig at utvalget består av to personer. Solvei følger 
opp med informasjon til ny leder. 

 
 
 
 
 
Solvei 
 

6 Dugnad på Hammern 
 Erfaring dugnad i høst: Bra oppmøte, for lite oppgaver. Alt 

ute ble gjort på første kveld. Gangen er ferdig etter tre 
kvelder. Forberede litt bedre til neste gang. Må informere 
om utstyr som trengs. 

 Hva venter til våren? Vårpuss, strømgjerde, male stua og 
nye gardinstenger. Ola-Johan og Tom skifter terasse-dør og 
kanskje inngangsdør. Skifte utelamper til led. 

 Tom tar ansvar for å ta ned lavvoen bak huset. 
 Badene kommer etter hvert. 
 Oppfølging med kretsen. Møte i januar, høre hva kretsen 

ønsker.  
 Hvordan fungerer leieavtalen? Fornøyd. 
 Tom lager et oppsett på vedlikehold gjort i 2017 til Knut slik 

at han har til regnskapet. 

Tom 

7 SpoValGre 
Enighet om at vi ikke prioriterer denne 

 

8 Status Løtenspeiderbase/idebank 
Det er innkjøpt kasser til hver enhet med plastikk-konvolutter til å 
legge opplegg i. Ligger på midtrommet. Det informeres på 
ledermøte. 

 
Enhetene 

9 Ledermøte i desember 
 De «vanlige sakene» 
 Strategi for ferdighetstrinnene i gruppa for alle enheter inkl. 

lederne. 
 Kari leier ungdomsskolen. 

 
 
Solvei 
 
Kari 

10 Referat fra kretsting 5.nov 
 Temahelg i 2019 sammen med Brekken 25.-27.januar 
 innspill til opplegg for møtene 

 
 
 

 
Solvei 
 
 
 
 



Til terminlista 
 Kretsbannerkonkurransen 2018 er flyttet til helga 27-29/4 

2018 
 Småspeiderdagen 2018 er flyttet til 29/4 2018 
 26.-28.okt Halloween-helg for småspeidere 
 Kretsleir 2019 Kittilsbu 3.-11.aug? 

 
Kari 
 

11 Eventuelt 
 Møte for å gå igjennom telt for å merke slik at vi får riktig 

stenger, plugger o.l. Hver patrulje får «sitt» telt. En time før 
ledermøte i januar?  

 Rovere får den ledige patruljekassa. 
 Årshjul for gruppa, Kari sender ut til alle «på høring». Legges 

ut på hjemmesiden og henges opp på Hammeren når det er 
klart. 

 Juleaktiviteter på Domkirkeodden, 10.des 12-17. Ikke 
aktuelt. 

 Friluftslivets uke 2018 - 1.- 9. september.  
 Vinterjakt-høring, vi avgir ingen høring. 
 Førerpatruljesamling Gudbrandsdal krets, Lillehammer, 24.-

26.nov for peffer og asser, rovere. Tema. Førstehjelp. Vi har 
valgt å ikke delta. 

 Opplegg roverspirer, god dialog. Roverne er i gang med 
forberedelser. 

 Foredrag om regnskogen. 
 50 knuter spill, Ark. Johanne bestiller. 

 
Tom 
 
 
Ruben 
Kari 
 
 
Kari 
 
 
Solvei 
 
 
Kari 
 
Ruben 
 
Solvei 
Johanne  

 

Løten, 19.11.2017 

 

Kari Nilssen, ref 


