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Saksliste gruppeting 
 
1 Konstituering av gruppetinget 
 
a) valg av møteleder, referent og to personer til å skrive under protokollen 
b) godkjenning av innkalling 
c) godkjenning av saksliste 
 
2 Saker 
a) årsmelding  
b) regnskap og revisjonsberetning (resultatregnskap og balanse er vedlegg) 
c) arbeidsplan  
d) budsjett og fastsettelse av gruppekontingent  
e) innsendte saker  
 
3 Valg 
a) gruppestyre 
b) kasserer 
c) revisor 
 
 
4 Orientering og informasjon 
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1 Konstituering av gruppetinget 
 
a) valg av møteleder, referent og to personer til å skrive under protokollen 
Forslag til ordstyrer: Solvei Cottis Hoff 
Forslag til referent: Kari Nilssen 
To personer til å underskrive protokollen:  
 
b) godkjenning av innkalling 
Publisert på www.lotenspeider.no 12.desember 2017. Sakspapirer ble lagt ut ei uke før møtet. 
 
c) godkjenning av saksliste 
se forrige side 
 
2 Saker 
 
a)  Årsmelding 2017 
Alle terminlister ligger på http://www.lotenspeider.no/terminlister/  
 
Beverkolonien 
Medlemmer 
Vår: 16 
Høst: 19 
 
Spesielle hendelser/begivenheter 
I løpet av våren og høsten har vi vært innom temaer som stjernetegn, bålfyring, knuter, 
speiderloven, førstehjelp, kano og sikkerhet rundt og i vann, kniv og spikking. Vi har også hatt 
matlaging på bål, og et eksperimentmøte sammen med roverne. Vår årlige overnattingstur ved 
Gjetholmsjøen fant sted i mai.  
I høst har vi brukt mye tid på å snekre fuglekasser og pynte disse. Disse skal henges opp i 
nærheten og vil bli et naturlig fokus utover våren. Fokus for beverkolonien er lek og trivsel i 
naturen. For å få frem disse elementene har vi «lekepauser» i løpet av kvelden og avslutter 
alltid med kveldsmat og kos rundt bålet.  
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Småspeiderflokken 
 
Vår 2017:  
Det var 14 småspeidere på møtene gjennom våren. Vi hadde varierte møter med praktisk lek 
og læring. Blant annet fullførte vi to fordypningsmerker, «iakttaker» og «natur», som vi 
begynte med høsten 2016. Vi var på skattejakt, lagde flaskehoppbakke og lagde mat på bål. 
Det var 8 småspeidere som var med på gruppas vintertur på Nordhue i mars og 8 stykker som 
var med på urban småspeiderleir arrangert av Romedal/Vang på Hamar i juni. Vi stilte også 
med en patrulje på Kretsens dag. Solvei Cottis Hoff var flokkleder og Ola Johan Rogstad og 
Kristin Kjøs var flokkassistenter. 
 
Høst 2017:  
Mellom ti og femten småspeidere har møtt i høst. Vi har øvd på tauarbeid og bruk av kniv, øks 
og sag. I oktober brukte vi to møter til å forberede oss på felles Halloweentur med 
småspeidere fra hele Hedmark. Vi lagde egne kostymer og testet hjemmelaget godteri. Vi var 
tolv påmeldte fra Løten, og til sammen var det over 50 stykker med på turen på Nordhue 27.-
29.oktober. Kristin Kjøs var flokkleder, Britt Libak og Pål Vegard Aas var flokkassistenter. 
 
 
Aspirantene høst 2017 
Medlemmer 
Høst: 14 
 
Spesielle hendelser/begivenheter 
Vi har fulgt den samme malen for aspiranthøsten som de siste årene. Spesielle hendelser som 
er verdt å nevne er:  
-Høsttur med Troppen 
-Høsttur for aspirantene  
-Bålfyring med kakao  
-Førstehjelp  
-Lek (Høstens aspiranter har vært/ er veldig glade i å leke) 
 
Vi har hatt noe varierende oppmøte, på det meste har vi vært 14 stk, på det minste har vi vært 
to.  
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Speidertroppen 
 
Medlemmer vår: 28 
Medlemmer høst: 20 
 
Våren er en aktiv tid med mange opplegg og turer. Alle fire patruljene stilte på KBK i Ringsaker 
og begge jentepatruljene kvalifiserte seg til NM. NM ble arrangert i Elverum og både foreldre, 
rovere, speidere og leder var involvert i arrangementet. Rådyr ble nr 122 og Bæver ble nr 13 
Flott innsats av jentene! Ellers ble vårens store høydepunkt, Landsleir i Bodø i juli. 37 store og 
små speidere fløy oppover og hadde mange fine opplevelser på tross av mye dårlig vær. 
Roverne fikk likk ekstra utfordringer med vær under haiken sin, men alle kom vel hjem igjen til 
leiren.  
I høst har troppen fordypet seg i pionering. Fire møter pluss høst-turen ble gjennomført med 
forskjellige utfordringer knyttet til tema. En stor takk til Roverne som bidrar til gode opplegg og 
for å inspirere speiderne. På høstturen var vi også på Helgøya klatrepark og det var et populært 
innslag.  
 
NonStop roverlag 
Temahelg - bra opplegg. 
KBK - lite opplegg for rovere. 
NM - opptatt med arbeidsoppgaver. Ikke noe opplegg utover det. 
Sommerleir - mye bra opplegg for rovere og gøy med «globalisering» og å møte speidere fra 
andre steder i inn- og utland. 
Pionering med høsttur - passende opplegg. 
Challengetur -passende opplegg og underholdende 
Merke klatring - Anette har hovedansvar. Gjennomført ½ møter. Gøy med noe nytt og å få tatt 
noen rovermerker. 
Julehyggetur - stor tro på at blir et bra opplegg. 

Vi har pleid å være mellom 4 og 8 deltagende rovere på vært møte. 
 
Foreldrelaget 
Foreldreutvalget hadde en utskifting midt i speideråret.  Nå er det Geir Ola Blystad (leder) og 
Christine Nybakk (bingoansvarlig) som sitter i foreldreutvalget. Foreldreutvalget er «lederne» i 
foreldrelaget hvor alle foreldre er med. Foreldrelaget arrangerte sommeravslutning på 
Hammern med grilling, loddsalg og kakebord, de stekte sveler på oppstartsmøtet i høst og 
arrangerte juleavslutning på Fløta/Ådalsbruk skole. De var også bidragsytere for å organisere 
reisen til landsleiren i Bodø.  
Dugnaden med bingovakter går sin vante gang og alle foreldre er flinke til å stille opp når det er 
deres tur. Dette er en dugnadsform mange setter pris på. I tillegg har det vært fire dugnader på 
Hammern, to vår og to høst.   
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Hammeren leirsted 
I år har det vært litt stille på utleiefronten. Veldig lite frem mot sommeren, med en del 
kveldsutleie i forbindelse med skoleavslutninger før sommerferien. Etter sommerferien har det 
vært noe mer helgeutleie. 
 
Kretsen har arrangert Peffkurs på våren og Ledertrening ei helg i november. 
Roverlaget hadde kollektivuke i april og Julehyggetur i Desember. 
 
Dugnader: Vi har fått malt ferdig gangen både i 1.og 2. etasje. Planen var å få byttet 
terrassedør og inngangsdør, dette er blitt utsatt til 2018. Ute har vi hatt opprydding av 
utearealet og reparasjon av skigarden mot veien. 
Det ble også tatt husvask inne i hele huset og Olestua på dugnadene i høst. 
 
Sommergartner Nils Asbjørn har også i år holdt gresset pent og nyklipt, helt supert at dette blir 
gjort. Snørydding er det Knut som tar seg av slik at det blir farbart vinterstid, flott. 
 
Vi skal ha nytt vedlikeholdsmøte med kretsen i januar, så da får vi en arbeidsplan for 
dugnadene i 2018. det er nok å ta tak i. 
 
Vi har også hatt en del utleie av kanoer i sommer, mange som vil på tur i nærområdet og det er 
flott. 
 
1. Løten speidergruppe 
Antall medlemmer: 97 
 
2017 har vært et innholdsrikt speiderår for store og små. Terminlistene for alle enheter vitner 
om stor aktivitet for alle alderstrinn. Årets høydepunkt var landsleiren i Bodø! Flere av roverne 
var med på arbeidsleir og det var en god delegasjon fra troppen som reiste nordover. Gruppa 
sponset deltagerne med oppsparte dugnadsmidler.  
 
Vi hadde to patruljer som kvalifiserte seg til NM i speiding på Skogmuseet i Elverum, Bæver og 
Rådyr.  
 
Styret fungerer bra. De har jobbet videre med å finne gode rutiner og ordninger for 
speidergruppa. Hjemmesiden fungerer nå godt til formidling av turer etc. og ikke minst som 
arkiv for terminlister og protokoller. Den lukkede Facebookgruppa er den viktigste 
informasjonskanalen i sammenheng med nettsiden.  
I høst ble det arrangert et foreldremøte ikke lenge etter oppstart. 
 
Representanter fra gruppa har deltatt på kretsting. Kari og Solvei deltok på Kretstinget i 
Brumunddal 11.feb. Kari, Solvei, Britt og Anette deltok på kretstinget på Elverum 5.nov. 
1.Løten har tatt på seg ansvaret for småspeiderleir i 2018 og merkehelg sammen med Brekken 
i 2019. 
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Vi har også rettet fokuset mot rekruttering og samhold blant lederne. Blant annet fikk lederne 
en kveld på «Escape Room» på Lillehammer som årets gave i forbindelse med 
sommeravslutningen. Med stor aktivitet i gruppa er det behov for mange engasjerte ledere å 
fordele oppgavene på. Vi ser også at det blir enda viktigere med god kommunikasjon og 
informasjonsflyt blant lederne innad i enhetene og på tvers av enhetene når vi blir flere 
speidere og ledere.   
 
Kommentarer til regnskapet 2017  
Gruppas økonomi er stabilt god. Gruppa bidro med støtte til alle som dro på landsleir i Bodø. 
Dette har redusert egenkapitalen noe, men likviditeten er fremdeles god. Foreldrelaget bidrar 
på bingoen på Ådalsbruk og dette er med på å sikre den gode økonomien.   
 
Av utestående fordringer (reskontrolista) er nesten alt betalt inn i løpet av januar. Etter flere 
purringer har jeg måttet føre leie av Hammeren til Elverum kommune som tap (4000,- kr). Det 
er irriterende at kommunen, som skal støtte opp under barne- og ungdomsaktiviteter, ikke gjør 
opp for seg. 
 
Det bør jobbes inn nye rutiner for innkjøp av mat til møter og turer. Manglende bilag fra de 
som handler eller at bilagene kommer lenge etter at fakturaene er betalt, gjør at jeg i praksis 
ikke har fulgt opp dette.  
 
Roverne har vært for sløve med innrapportering på hvem som har vært med på ulike 
arrangementer/turer. Dette har redusert egenkapitalen for roverlaget. Her må det lages 
rutiner. Fordelen ved å ta det via sentralt regnskap er at vi får 7% i momskompensasjon. 
Ulempen er at det blir mye overføringer mellom ulike konti i regnskapet. (Roverkontoen er ikke 
med i balansen.) 
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Ledere pr. 31.12.2017: 
 
Kolonileder Veronica Westli 
Koloniassistent/styremedlem Johanne Marie Frostvoll 

Koloniassistent Ingrid Holøyen Skjærbakken 
Koloniassistent Konrad Dahl 
 
Flokkleder Kristin Kjøs 
Flokkassistent Britt Libak 
Flokkassistent Pål Vegard Aas  
 
Troppsleder/sekretær i styret Kari Nilssen 
Troppsassistent/kasserer i styret Knut Holen 
Troppsassistent Jørn Arild Flatha 
Troppsassistent Nils Asbjørn Kant 
Troppsassistent/Aspirantleder – Erik Stensby Bakkestuen 
Aspirantassistent Morten Østlund 
 
Roverlagsleder Ruben Olsrud 
Roverlagsassistent Line F. Voldmo 
 
Gruppeleder Solvei Cottis Hoff 
Nestleder i styret/Ansvarlig for Hammeren Tom Evensen 
Foreldrelagsleder Geir Ola Blystad 
Materialforvalter Ola-Johan Rogstad 
 
Revisor – Kjersti Hoff 
 
Løten, 1.2.2018 
Solvei Cottis Hoff gruppeleder 
 
 
b) regnskap og revisjonsberetning  
Vedlagt sakspapirene følger resultatregnskap og balanse 2017. 
Revidert regnskap og revisorberetning blir lagt fram på møtet. 
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c) arbeidsplan  
 
Ledere 

 Det arbeides kontinuerlig med å rekruttere nye ledere 
 Mål om å ha et sosialt møtepunkt for lederne hver termin.   

Terminlister 
 Terminlister for våren 2018 er utarbeidet, ligger på www.lotenspeider.no 
 Terminlister for høsten 2018 vil bli utarbeidet i ledermøter juni til august 2018. 

 
Sommerleir 2018 

 Troppen: Det er planlagt gruppeleir på Bringbu til sommeren. Leiren blir første uka 
etter skoleslutt og arrangeres i samarbeid med Brekken speidergruppe.  

 Flokken: 1.Løten er arrangør for småspeiderleiren 1.-3.juni 2018. 
Aktivitet 

 Planlegge mer mellom enhetene slik at vi får en god utvikling gjennom hele 
speiderløpet, fra beverspeider til rover.  

 Mål om at ledere, rovere og speidere i troppen deltar på kurs eller arrangementer i 
regi av krets eller NSF sentralt.  

Hammeren: 
 Følge den oppsatte vedlikeholdsplanen 

Økonomi: 
 Forvalte gruppas midler og materiell på en slik måte at det kommer alle 

medlemmene i gruppa til gode over tid. 
 Søke midler ved bevilgninger som passer med speiderarbeidets agenda.  

 
 
d) budsjett og fastsettelse av gruppekontingent  
Vedlagt følger forslag til budsjett 
 
Fastsettelse av gruppekontingent:  
Det foreslås ingen økning i gruppekontingenten.  
 
Årlig medlemsavgift er slik: 
Bever kr 790 
Småspeider kr 1 040 
Speider kr 1 040 
Rover kr 1 040 
Dette inkluderer kontingent til Norges speiderforbund og til Hedmark krets. 
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e) innsendte saker  
1. Styret foreslår navne-endring på gruppa: Løten speidergruppe.  
 
3 Valg 
a) gruppestyre 
b) kasserer 
c) revisor 
 
Styret består av følgende: 
Leder Solvei Cottis Hoff (2017-2018)     på valg 
Nestleder Tom Evensen (2016-2018)     på valg 
Kasserer Knut Holen (2016-2018)     på valg 
Sekretær Kari Nilssen (2017-2019)      ikke på valg 
Johanne Marie Frostvoll (2017-2019)     ikke på valg 
 
Revisor Kjersti Hoff (1 år)      på valg 
 
Valgkomite: 
Erik Bakkestuen (2016-2018)      på valg 
Ruben Olsrud (2017-2019)      ikke på valg 
 
Forslag fra valgkomiteen vil bli lagt fram under møtet. 
 
4 Orientering og informasjon 

1. Vedlikeholdsplan Hammeren 
2. Sommerleir Bringbu 
3. Informasjon om småspeiderleir 2018, og Temahelg 2019 

 
 
 
 
 
 
 
 


