
 
 

Styremøte i Løten Speidergruppe 26.09.2018 

Tilstede: Ruben, Solvei, Konrad, Johanne, Geir Ola og Kari 
Knut kom ca. kl. 20 

Forfall: Tom 

Saksliste: 

Sak Tema Ansvarlig 
1 Foreldrelaget: 

Leder: Geir Ola Blystad  
Representant troppen: Guro Hjemli 
Representant flokken: Marie Johnsen  
Representant beverkolonien: ikke valgt, velges tirsdag 

- Foreldrene i den enkelte enhet har ansvar for hvert sitt 
arrangement  
*Flokken: oppstartsmøte  

             *Troppen: juleavslutning  
             *Kolonien: sommeravslutning 

-  «vitebøker» for de tre arrangementene 
- Bingo. Geir Ola får noen i foreldrelaget til å ta ansvar for 

dugnadslistene og sørger for overlapping fra Christine H. 
Nybakk. Det jobbes også med organiseringen, det er noen 
utfordringer fra nyttår. Rovere og ledere skal slippe å stå på 
dugnadslista.  

 

2 Valg 2019 
- Styreverv, Solvei, Knut og Kari har frasagt seg. Johanne tar to 

år til. Regnskapet føres i Duett. 
- Valgkomite: Ruben gir seg pga. studier. 
- Lederkabal, tas med som oppfordring når valgkomiteen ringer 

rundt. 
- Kari lager en oversikt over sekretæroppgaver og ser på 

muligheter for delegering. 
- Kari sender over oppdatert medlemsliste til valgkomiteen. 

 
Ruben 
 
 
 
Kari 
 
Kari 

3 Kommende aktiviteter/forespørsler 
a) Julemarked Klevfos 8.des – aktivitet for barn. Vi tar det på oss - 

Solvei tar ansvaret. Troppen tar merke – samfunnsansvar. 
b) Barnas torg under akevitt og pultostdagene. Karusell. Vi tar 

det. 
c) Idrettsskolen. To onsdager april/mai. 
d) Terminliste Kretsen – vi tar på oss kretsing på høsten – og 

mulig kretsens dag for småspeidere. Nils-Asbjørn og Solvei. 

 
Solvei 
 
Leder 
Ingrid 
 
Solvei 

  



 
 

4 Økonomi 
- Gjennomgang av gruppas økonomi:  

det er ikke fakturert for 1.halvår. Mangler for sommerleir for å 
få fakturert. Leirkomiteen må sette opp et regnskap og finne 
leirkontingenten. Morten og Knut setter opp et regnskap til 
rapporten til fylkeskommunen. 

- Valgt å fakturere en gang pr halvår for å få færre bilag å holde 
orden på. 

- Kari sender medlemsliste til Knut. 
- Saldo pr dato ca. kr 170 000. 
- Konrad tar med seg postkasselapper, skanner og sender til 

Knut. 
- Rutiner for info til kasserer om deltagere på turer og 

fakturering 
- Spare til landsleir 2021! 

 

5 Status søknader om støtte 
- Gjensidigestiftelsen; førstehjelpsutstyr, 4 fjelltelt, 

flaggbærerseler. Søknad sendt. 
- Skogmillionen, gapahuk, ble ikke innvilget. 
- Frifond, utstyrkasser til småspeidere og roverlag. Søknad 

sendt. 
- Fylkeskommunen, fikk kr 50 000 til sommerleir. 
- Stange Lions 
- Løten Lions, søke om midler til fond for å bidra til de med 

økonomiske utfordringer. 

Solvei 

6 Ledertrening – ledersamtalen etc.  
- Dette er et system som gruppa ikke har praktisert. Solvei/Kari 

ser litt mer på dette. 

 
Solvei/Kari 

7 Speiderforbundets spørreundersøkelse 
Solvei svarer for gruppa. 

 
Solvei 

8 Tilpasning til nye personvernregler:  
- Medlemslister i dropbox el.? Disse skal ikke sendes på e-post, 

men legges i drop-box og deles der. 
- samtykke av bildebruk sentralt og lokalt. Ligger i 

innmeldingsskjema. 

 
Solvei/Kari 

9 Årshjul gruppa 
Det finnes et fra november 2017. Solvei og Kari ser på det og 
oppdaterer.  

Solvei/Kari 

  



 
 

10 Organisering av speideraktiviteten: 
Notater fra ledermøtet desember 2017: Mer nyansert opplegg for 
ulike enheter: en læringstrapp? Førstehjelp bør gå igjen i alle enheter. 
Solvei samler enhetsledere til ett fellesmøte for å samordne oppgaver. 
Og diskuteres på ledertur. Mer samspill mellom enheter for å sikre 
progresjon. 
Enhetsledere møtes etter lederkurs og diskuterer dette. 

 
 
 
 
 
 
Solvei 

11 Eventuelt 
 Småspeiderne ønsker seg leirplass. Det kjøpes en ferdig fra 

bygdesaga. Må romme 25 pers sittende. Endelig pris avklares 
med styreleder. 

 Roverne kan bidra med arbeid eller som ledere 
 Systematisering av google-disk for gruppa 

 
Kari spør 
Erik 
 
Ruben 
Solvei/Kari 

 

Løten, 26.9.2018 

Kari Nilssen, ref 

 


