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Referat fra ledermøte 
Tirsdag 21.08.2018 kl.18.00-21.00 på Lund skole 

 
Tilstede:  
Laget: Line 
Troppen: Nils Asbjørn, Veronica, Tom, Solvei og Kari 
Aspiranter: Morten, Line og Erik 
Flokken: Britt, Kristin og Konrad 
Kolonien: Johanne, Pål Vegard, Ingrid og Anette 
 
Forfall: Ruben, Ola-Johan, Geir Ola, Knut 
 

1. Evaluering av sommerleir Bolsdalen 2018 
Stort sett godt fornøyd. Litt varmt, men ellers fint. Uvant med at de erfarne lederne ikke 
deltok. Hundekjøring ble avlyst pga. varmen, tilbys igjen i løpet av året. Haiken var noe 
mer krevende enn forventet. Patruljene trenger å øve mer på grunnleggende kunnskap. 
Morten tar ansvar for en enkel evaluering og sørger for at det skrives en kort rapport til 
styret. 
 

2. Oppstart 28.august 
a. Innsending av terminlister til Kari, senest mandag slik at vi får lagt dem ut. 
b. Innkjøp av skjerf og knuter. Tom bestiller. 
c. Lappeservering – foreldrelaget.  
d. Velkomst for nye foreldre – infobrosjyre. Kari trykker. 
e. Markedsføring 

i. Flyveblad og plakater til 1.til 5.klasse på alle skolene. KONRAD, utført. 
Alle henger opp plakater. 

ii. Løtenavisa, frist 1.aug, kommer ut 15.aug. KRISTIN, utført. 
iii. Info til avisene, HA-tavla KRISTIN, utført. 
iv. Ledergenser/vest VERONICA, undersøker pris på ulljakke med logo og 

leder. Og tar endelig bestemmelse sammen med gruppeleder. 
f. Ny logo for gruppa – med nytt navn? Trenger ikke, bare ta bort 1. tallet. 

Konrad/Kristin utfører dette digitalt. 
g. Gjennomgang av hjemmesiden – behov for oppdatering? ALLE. Oppdaterer 

innmeldingsskjema til 2018, lime fast artikkel om innmelding. Sjekk om vi kan 
lage boks med innmeldingsskjema. Kari. 
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3. Terminliste 
a. 4.sept bevere skal ha kano, roverne 25.sept. 
b. Kjøkken skal småspeiderne ha 16. og 24.okt. 
c. Småspeiderne Klevfos 18.sept, troppen 2.okt. 
d. Bevere 2.okt kniver. Rovere vil være inne 2.okt. 
e. Høsttur – opplegg og ansvarlig 21.-23.sept GEIR OLA og Morten. 
f. Høstferie uke 41 (9.okt) 
g. TV aksjon 21.okt Kirkens bymisjon KARI/Solvei, ikke bevere og småspeidere. 

Turer helga 19.-21.oktober.  
h. Halloween-tur småspeidere 26.-28.oktober. BRITT 
i. Kretsting 28.okt Engerdal – Solvei, Nils Asbjørn.  
j. Lederkurs 9.-11.nov Mjøsklubben.  
k. Minitur 20.nov (fullmåne 23.nov) – TOM 
l. Juleavslutning 27. november – GEIR OLA 
m. Ledermøte 4.desember – SOLVEI 
n. Oppstart 2019 8.jan ENHETSLEDERE 
o. Idrettsskolen i Løten 8. og 15.mai kl. 18.00-19.30 på Hammeren. INGRID 

 
Terminlister trykkes ikke i år.  

 
4. Lederkabal for høsten 

a. Aspiranter: Erik, Line og Morten 
b. Det lages et oppslag til Løtenposten og flyveblad/plakater som kan henges opp 

på Høgskolene og rundt omkring. 
c. Enhetslederne må sørge for å invitere foreldrene inn på et møte, kanskje lager et 

opplegg hvor foreldre og speidere gjør noe sammen, skanner mulige 
styremedlemmer og speiderledere og velger en representant inn i foreldrelaget. 
Frist innen høstferien. 
 

5. Foreldrelaget  
a. Ny ansvarlig for bingoen? Må finnes blant foreldrene. 
b. Status bingo. Lite inntjening i vår, men vil sannsynligvis bedre seg. 
c. Flere medlemmer? Hvordan? Se pkt 4, der alle enheter må velge en person inn i 

foreldrelaget. 
d. Foreldrene i den enkelte enhet får ansvar for hvert sitt arrangement  

Flokken: oppstartsmøte 
Troppen: juleavslutning 
Kolonien: sommeravslutning 
Ingrid lager forslag til «vitebøker» for de tre arrangementene. 
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6. Status økonomi 
a. Status fra Knut ble ikke lagt fram. Det mangler fakturering for alle turer og 

kontingenter fra i vår. Dette haster. 
b. Har alle levert kvitteringer, utlegg og reiseregninger for våren? 

 
7. Søke midler 

a. Frifond 31.aug 
b. Gjensidigestiftelsen 15.sept. 
c. Stange Lions 

Ønsker: Kasser til rovere, flaggbærerseler, profilering ledere. 
Tom og Solvei tar dette. 

 
8. Merkehelg 1.-3.februar 2019 sammen med Brekken 

a. Hvem vil ta ansvar for hva? Tom (leder), Erland, Erik, Kristin, Pål Vegard, Hilde 
fra Brekken (mat), Johanne og Morten. 

b. ALLE må sette av denne helga, alle må bidra. Settes på terminlista for alle 
enheter. 

 
9. Framtidig plan sommerleir 

a. 2019: Kretsleir 24.-30.juni 2019 Kvernmoen ca. 20km øst for Halden. Ledige 
verv, noen som vil? 

b. 2020: Gruppeleir, hva har vi lyst til da? Med hvem? 
c. 2021: Landsleir 

 
10. Eventuelt 

a. Særpreg for roverlaget 
Spirene har laget et forslag til gensere. Roverlaget finner pris og tar det opp med 
styret. 

b. Rekruttering; styret/valgkomiteen jobber videre med foreldreengasjement, 
flere ledere og styremedlemmer. Tar et eget møte ganske raskt. 

c. Kretsting 2019 – nye medlemmer til kretsstyre 
Kretstinget skal avholdes søndag 10. februar 2019 klokken 1100-1500 på Østby. 
På dette kretstinget skal det blant annet velges ny kretsleder (nåværende: Roy 
Arild) og ett styremedlem (nåværende: Lene). 
Valgkomite er Rita Veslum og Arild Brynhildsvold. 
Kretsstyret ber gruppene allerede nå begynne arbeidet med å rekruttere til 
kretsstyret. 

d. Løft 2018 
Helga 21.-23. september 2018 arrangeres årets løft i Mo i Rana. 
Påmeldingsfrist 3. september. Deltageravgift kr 700 som dekkes av Hedmark 
krets for deltagere fra Hedmark krets. 
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e. Småspeiderleir 

Regnskap til kretsen, er det sendt over? Konrad følger opp regnskapet og sender 
til Knut. 

f. Henvendelse fra Bondelaget Pultost og Akevittdagene 
Ønske om at vi kan bidra med noe til Barnas Torg. Det var ikke stemning for å 
delta. Line tar opp med roverlaget om de kan bidra med noe og melder tilbake 
til Solvei innen torsdag. 

 
 
Løten, 21.8.2018 
 
 
Kari Nilssen, ref 


