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Ledermøte 
 

Mandag 14.august 2017 ungdomsskolen 

kl.18.00-20.40 

 

Tilstede: Solvei, Ruben, Ola-Johan, Pål Vegard, Tom, Konrad, Morten, Veronica, Johanne, Erik, 

Line, Kristin, Ingrid og Kari.  

Forfall: Nils Asbjørn, Knut, Jørn Arild og Britt.  

 

1. Evaluering av Nord 2017 

Veldig fornøyd med speiderne og lederne hadde det fint. Vi hadde det helt topp og 

koste oss masse. Litt uheldig med vær. Mat og aktiviteter var litt både og. Middag var 

bra. Lederne har sendt evaluering tilbake. Ekstra sovepose og liggeunderlag er lurt å ha 

med på leir.  

 

2. Oppstart 5.september 

Tom, Ola-Johan, Ingrid og Kari er ikke tilstede 5.sept. 

a. Innkjøp av skjerf og knuter. Ha 30 av hver. Rover klaffer og skjerfmerke til 5 stk. 

Kari 

b. Lappeservering – foreldrelaget. Solvei spør noen foreldre. 

c. Velkomst for nye foreldre – Solvei er tilstede på første møte til disp for nye 

foreldre.  

d. Markedsføring 

i. Flyveblad og plakater til 1.til 5.klasse på alle skolene. Konrad har trykket. 

ii. Kari har tatt kontakt med rektorer og vi får lov til å dele ut. Det ble 

fordelt på møte utlevering av flyveblad og opphenging av plakater. 

iii. Flyveblad til pultost- og akevitt 100 stk? Vi gjør ikke noe. 

iv. Løtenavisa, frist 16.aug, kommer ut 30.aug. Pluss kommunens kalender. 

KRISTIN 

v. Info til avisene, HA-tavla. INGRID 

 

3. Hjemmeside og facebookside 

a. Lage ei offentlig facebookside. Kristin har laget en side som hun administrerer. 

Alle innlegg må godkjennes av Kristin før de legges ut. 

b. Rydde i den hemmelige gruppa slik at den består av bare foreldre til 

medlemmer og medlemmer. Kari ansvarlig 

 

4. Medlemslister 

a. Oppdatering – innmeldingsskjema kommer 15.8 på hjemmesida. 

b. Medlemssystemet Min Speiding – ansvar og oppdatering. Kari 

c. Oppmøtelister – Kari lager til oppstart 

  



 

1. Løten speidergruppe av Norges speiderforbund 
www.lotenspeider.no • lotenspeider@gmail.com 

Member of the World Organization of the Scout Movement (WOSM) and the World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). 

 

 

 

 

 

 

5. Terminliste 

a. Høsttur – opplegg og ansvarlig 22.-24.sept. Det er bekreftet at høst-tur blir 

denne helga, endring i booking er ok. 

b. Høstferie uke 41 (10.okt) 

c. TV aksjon 22.okt UNICEF (Kari ansvarlig), ikke bevere og småspeidere. Turer 

helga 20.-22.oktober  

d. Kretsting 5.nov Alvdal terminliste – hvem drar? Hva tar vi på oss? KBK 2019 er et 

alternativ. Kristin og Solvei? 

e. Minitur 7.nov (fullmåne 4.nov) – Kari er ansvarlig 

f. Lederkurs 10.-12.nov Mjøsklubben. Kristin, Solvei og Kari. Solvei finner info. Fint 

om flere vil bli med. 

g. Challenge-tur for ungdomsskole og eldre, 10.-12.nov – Tom og Erik 

h. Juleavslutning 28. november – foreldrelaget ansvarlig 

i. Ledermøte 5.desember – Solvei 

j. Oppstart 2017 9.jan  

Kolonien har kanoer 19.sept. De andre må melde til Solvei når de skal ha. 

 

Terminlister sendes til Kari senest 1.sept med antall. Kari trykker velkomstlapp, 

oppmøtelister og terminlister og legger på Hammeren senest 3.sept. 

 

6. Lederkabal for høsten 

a. Status politiattest. Alle ok ut dette speideråret. 

b. Solvei har følgende forslag til lederkabal: 

Laget: Ruben (leder) og Line 

Troppen: Kari (leder), Knut, Jørn Arild og Nils Asbjørn 

Aspiranter: Erik (leder) og Morten 

Flokken: Kristin (leder), Britt og Pål Vegard 

Kolonien: Veronica (leder), Ingrid, Johanne og Konrad 

Solvei bidrar både i tropp og flokk ved behov 

Tom, Hammeren/materialforvalter 

Ola-Johan, materialforvalter 

Det var enighet om fordelingen. 

 

7. Foreldrelaget  

a. Ny leder uavklart. Tas etter oppstart. Solvei. 

b. Status bingolister – liste er satt opp ut året. Det tas en oppdatering etter 

oppstart. Christine Nybakk er ansvarlig. Kari sender over medlemsliste ca. 

20.sept. 
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8. Status økonomi 

a. Status MCach/Vipps 

Veronica ordner Vipps, vi legger på omkostninger til prisen. Solvei må signere.  

b. Det er god likviditet på konto etter leir (men før reisegodtgjørelse). 

 

9. Søke midler 

a. Gjensidigestiftelsen 15.sept. Solvei 

b. Vi har fått midler fra Frifond til klatreutstyr. Ønsker å prøve klatring i 

Skjefstadfossen. Knut 

c. Stange Lions ba oss om å søke midler. Vi søker om midler til kasser for 

småspeiderne, roverne og kolonien, haikeduk/tarp. Solvei 

 

10. Framtidig plan sommerleir 

a. 2018: Gruppeleir. Alvdal og Furnes skal arrangere felles gruppeleir, fastleir 5 

dager, mulig Sollia. Kristin undersøker mer. Det kommer kanskje også en 

forespørsel fra Brekken. Johanne undersøker mer. Tilbakemelding til Solvei. 

b. 2019: Kretsleir Kittilsbu Gausdal? Løten er positive til å delta. Husk å spille inn at 

det må inneholde et godt roveropplegg.  Kari 

 

11. Eventuelt 

• Telt bør merkes og pakkes riktig. Speidere og ledere trenger opplæring for å ta bedre 

vare på teltene. Tom og Ola-Johan. 

• Når gruppa har behov for henger for å reise på tur, så leier vi henger. Vi søker å få 

rabattert pris hos Seven Eleven Løten ved at vi alltid leier der. Tom/Ola-Johan? 

• Kick-off 30.aug, oppmøte 16.30 på Kiwi, 16.55 på Wienkrysset. Peppes først og så 

Escape-room. Ruben og Line skal inviteres.  

• Nytt ledermøte bør ikke holdes på ungdomsskolen pga. støy utenfor. Kanskje Lund? 

Konrad sjekker om mulighet for prosjektor. 

 

 

Løten, 14.august 2017 

 

 

Kari Nilssen, ref 


