
 

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). 

 
Ledermøte 

Mandag 5.12.2017 kl.18.00-21.00 
på Løten ungdomsskole 

 
Tilstede:  
Kari, Tom, Veronica, Johanne, Konrad, Morten, Erik, Nils Asbjørn,  Kristin, Britt, Line, Solvei, Ruben og 
Geir Ola.  
 

1. Evaluering av høsten. 
a. Spørsmål du kan tenke gjennom: Har terminen gått som planlagt? Har speiderne hatt 

det fint? Har de lært noe nytt? Hvordan er gruppedynamikken? Har du sett frem til 
speidermøtene? Hvordan har samarbeidet mellom lederne i enheten fungert?  
 
Bever: Litt lite møter gjør kontinuiteten litt vanskelig.  Vært økende oppmøte gjennom 
høsten. Litt få ledere på mange unger, med Ingrid i fødselspermisjon. Vanskelig å få 
meldt folk inn og vite hvem som egentlig er med. Herlig gjeng. Gått stort sett bra. Ber 
om hjelp av de foreldrene som uansett er der under møtet i de tilfellene det er vel 
mange unger.  
Flokk: Termin gått ok og speiderne har hatt det fint. Takknemlig for at Britt og Solvei 
har vært flinke til å hjelpe til når enhetsleder ikke har hatt kontroll… Enhetsleder vært 
litt bakpå og føler hun har vært vanskelig å samarbeide med.  
Aspiranter: Terminen har gått som planlagt, måtte sjonglere litt pga. 
oppmøtevariasjon: Variert fra 14- 2. Tror speidera har hatt det fint og lært en del nytt. 
Dårlig dynamikk og litt utfordringer underveis. En litt trå speiderhøst synes Erik, men 
bra samarbeid lederne i mellom. Mulig vi skal vurdere å ha møtetid fra 18.00-19.30 for 
å holde fokus gjennom hele møtet. Evt. 3 ledere istedenfor 2. 
Tropp: 6 ukers opplegg i starten, fungerte godt på ferdighetsnivå. Opplegget fungerer 
bra. Noen utfordringer, en del av lederne har mye arbeid som gjør at oppmøte er 
ustabilt. Holdningen har vært at speidera skal styre møter selv, men er litt usikker på 
om dette fungerer, eller om ledere bør ta mer regi på møter. Utfordring med stort 
alders-sprik innad i patruljene. 

 Roverlag: Gått som planlagt, men noen litt slappe møter. Men de møtene som har vært     
har vært vellykket. Litt utfordrende når de skal hjelpe andre enheter,  og det er litt lite  
oppgaver som egentlig trenger roverhjelp.  
 

2. Strategi for ferdighetstrinnene i speidergruppa. 
 Innføringen av beverspeidere merkes på ferdighetsnivået i troppen. Hvordan skal 1.Løten 
speidergruppe organisere aktivitetene i de ulike enhetene for å bevare speidergleden i alle 
aldre?  Mer lek for bevere? Temaer over flere møter for troppen? Større variasjon over samme 
tema? 
 
  Innspill: 
  Mer nyansert opplegg for ulike enheter: en læringstrapp ?  
  Førstehjelp bør gå igjen i alle enheter.  

Mobiltelefon-bruk må strammes inn. Konsekvenser for bruk, samle inn, være mer 
oppmerksom som leder på å få de til å legge vekk telefon. 

  Dele ut carabinkrok som skal brukes til å hekte kniv i buksa.  
Felles strategi bør utformes.  Solvei samler enhetsledere til ett fellesmøte for å 
samordne oppgaver. Og diskuteres på ledertur.  

  Mer samspill mellom enheter for å sikre progresjon.  
  Aspiranter: redusere møte til 1,5 time i stedet for to.  Evt. en leder ekstra.  
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3. Lederkabal 

a. Status politiattest. 
i. Alle ledere har gyldig fra 2019, bortsett fra Geir Ola Blystad. 

Han fikser det.  
 

b. Noe nytt siden forrige ledermøte? 
 

c. Hvilken enhet ønsker hver enkelt å være i til våren? 
 

Rovere: Samme sammensetning. Ruben vurderer gjenvalg neste år  
Tropp: Nils Asbjørn er fornøyd. Kari vil være i tropp, men kunne tenke seg 
slippe å være enhetsleder. Kari opplever at troppen mangler en litt samlende 
visjonær leder som holder trådene og brenner litt mer for opplegget der. Geir 
Ola vil gjerne være med i troppen, men er en del borte i forbindelse med jobb.  
Aspiranter: Erik kunne tenke seg å være bare rover, litt lei leder rollen akkurat 
nå. Morten vil være hjelpeleder i troppen ved behov, ellers rover.   
Flokk: Britt enhetsleder for flokk. Kristin blir med videre i flokken. Solvei ønsker 
også å være tilknyttet flokken. 
Bevere: Alle beverledere trives og vil være der de er. Veronica har tenkt over 
om hun skal hjelpe til i troppen, men føler hun ikke har så mye kapasitet til det.  

 
4. Referat kretsting 5.nov 

a. Kari, Britt og Solvei var der.  
i. KBK er flyttet til 27-29.april, på Røros.  

ii. 1.Løten arrangerer temahelga sammen med Brekken i 2019. Dato satt til siste 
helg i januar 2019. 

iii. Sommerleir i 2019 blir Kretsleir i Kittilsbu, Vestre Gausdal. 
 

5. Gruppas Årsmøte 14.feb 
a. Hvem er på valg. 

i. Valgkomite: Erik og Ruben. 
ii. 3 på valg: Gruppeleder, kasserer og nestleder er på valg. Fraskrivelse av verv 

innen 10.desember.  
b. Rapporter til årsmeldingen fra hver enhet (frist 5.des). Få har levert: Siste frist 

31.12.17. 
 

6. Hjemmeside og facebook-side 
a. Hvordan fungerer det med offentlig og hemmelig facebook? 

i. Ok, men lite aktivitet på åpen face.  
ii. Kari vasker lister i forhold til aktive medlemmer. Kun foresatte skal ligge der. 

Regler for personvern er under endring, det kommer nye regler for bedrifter 
våren 2018. Speidergruppa bør se på dette for å overholde reglene. 
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iii. Johanne tar opp at mye deling av bilder på face fra turer osv, ødelegger litt 
gleden barna har ved å fortelle fra tur. Styret lager noen felles retningslinjer på 
dette.  

b. Er det noe som mangler på hjemmesiden? Noe vi savner? 
i. Nei.  

 
7. Terminliste vår 2018 

a. Kari har laget en mal for terminliste og videresendt. 
b. Førstehjelpsopplegg, ansvarlig Geir Ola og Kari 

i. 16.januar - troppsledere og rovere oppdaterer førstehjelps kunnskap og 
planlegger opplegget for speiderne 

-  troppen kommer til småspeiderne: 
ii. Det blir to møter med opplæring førstehjelp, avsluttes med en skikkelig 

førstehjelpsøvelse for troppen. 
iii. Flokk- og koloniledere avsetter møte for oppdatering førstehjelp og gjør selv 

avtale med Geir Ola om tidspunkt. Troppen tar ansvar for småspeiderne denne 
kvelden. Troppen må ha avklart dato før nyttår. 

c. Ledere på tur fredag-lørdag i januar/februar på Svartskog. Fredag 2-3.februar. 
d. Hvem bruker kanoer og når? 

i. Småspeidere kano 22.mai, Bever kano 15.mai. 
e. Noen som skal være inne? 

 
 

Dato Opplegg Sted Ansvar 
17.jan Rover- lederbowling Hamar Roverlaget 
30.januar Minitur 

Felleskjøring fra Kiwi 17.30 
Budor  

26.-28.jan Roversamling   
2.-3.feb Ledere på tur Svartskog Gruppeleder 
10.feb Kretsting Ringsaker Gruppeleder 
14.feb Gruppas årsmøte Hammeren Gruppeleder 
20.feb Vinterferie   
 Oppstart spireoppgave Hammeren Roverlaget 
9.-11.mars Temahelg Brumunddal Troppsleder 
6.-8.april Vintertur Nordhue Roverlagsleder/ 

Troppsleder 
13.-15.april Peff 2-kurs Mjøsregionen Troppsleder 
16.-22.april Kollektiv-uke Hammeren Roverlaget 
Onsdag 25.april Idrettsskolen Hammeren Ingrid (Solvei og 

Morten/Tom = vara) 
27.-29.april KBK Røros Troppsleder 
29.april Småspeiderdag Røros Småspeiderleder 
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1.mai Fridag   
Onsdag 2.mai Idrettsskolen Hammeren Ingrid (Solvei og Morten) 
17.mai Flagg i toget Løten kirke ? 
29.mai Sommeravslutning Hammeren? Foreldrelaget 
1.-3.juni Småspeiderleir Hammeren  
5.juni Ledermøte Hammeren Gruppeleder 
15.-17.juni NM i speiding Vestfold Troppsleder 
Uke 26? Gruppeleir Vangsåsen Morten Ø. 
28.aug Oppstart 

Friluftslivets uke, peffkurs 1 
28.-30.sept? 

Hammeren  

    
 

Terminlister trykkes og deles ut på første møte. Alle må sende sine ferdige lister til Kari til hjemmesiden 
før oppstart 9.januar. 
 

8. Småspeiderleir 1.-3.juni 
a. Tema Høyt og lavt / Luft og vann. Hvem vil være med i leirkomite? 

(Zipline, vannsklie) 
Solvei, Tom, Britt, Nils Asbjørn, Konrad og Veronica er i komite.   
Kristin leder for egne småspeidere.  
 

9. Sommerleir 2018 – Uke 26  
a. Gruppeleir i Vang, sammen med Brekken.  

i. Morten har vært i kontakt med eier, fått låne setra, og fått låne låve.  
ii. Doer er det på sletta, til bruk 

iii. Leirkomite:  
Leirsjef Morten  
Aktiviteter: Martin Østlund, vara: Solvei. 
Forflytning/leir: Erik. 
Administrasjon: Kari (før leir), vara og under leir Veronica. 
Hilde fra Brekken er ønsket som matansvarlig.  
Leirbål: Ruben? 

b. SpoValGre, ingen interesse 
 

10. Sommerleir 2019, kretsleir 
a.  Leir i regi av Mjøsklubben på Kittilsbu.  

 
11. Eventuelt 

a. Kretsting 10 februar. I Gaupen.   
 
Løten, 5.12.2017 
 
Kristin Kjøs, ref 


