
   
 

Ledermøte 

Tirsdag 04.12.2018 kl.18.00-21.00 
Lund skole 

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

1. Evaluering av høsten 
Hva har fungert bra og hva kan gjøres for at ting skal fungere bedre? 
Småspeidere: har fungert bra, noe fravær hos lederne pga. sykdom og jobb. 
Halloween-turen er bra. 
Bevere: fungerer bra, nok ledere er godt, litt færre speidere og det gjør det litt 
roligere og enklere å gjennomføre oppleggene. Stort sprik i ferdigheter og modenhet 
i gruppa, de eldste trenger å komme inn i småspeideren og få nye utfordringer. 
Aspirantene: fungert bra, fin gruppe, bra med tre ledere. 
Roverne: fin høst, varierte og interessante møter. Alle rovere får ansvar for hvert sitt 
møte, det fungerer godt. Sofaturen ble bra. 
Troppen: lite speidere og dermed en rolig høst. Derfor har vi kjørt uten 
patruljesystemet. Totalt sett bra. 
 

 
2. Lederkabal 

a. Status politiattest. Alle har ut 2020. Henrik, Eirin og Frederik mangler. Solvei følger 
opp. 

b. Noe nytt siden forrige ledermøte? Veronica og Kari gir seg som ledere fra nyttår. 
c. Hvilken enhet ønsker hver enkelt å være i til våren? Alle var fornøyde med der de er. 

Odin gikk på lederkurs og bør spørres om han har lyst til å være leder. 
 

3. Referat fra Kretsting 
a. Løten har ikke ansvar for noe kretsarrangement i 2020, men vi må forberede oss på å 

arrangere KBK i 2021. 
b. Valgkomiteen ønsker innspill på kretsleder. 
c. Innkalling til kretsting 10.feb på Østby, påmelding innen 1.feb. Vi må stille med minst 

2 stk. 
 

4. Gruppas Årsmøte 13.feb på Hammeren 
a. Valg - Mangler gruppeleder, kasserer og valgkomite medlem. Valgkomiteen lager 

beskrivende tekst på face om hvilke verv som mangler og prøver å forberede 
foreldrene på hva disse vervene innebærer. Ingen av disse vervene krever 
speiderkunnskaper. Ruben holder tak i dette og ber styret om hjelp hvis det er behov 
for det. 

b. Rapporter til årsmeldingen fra hver enhet (frist 29.nov). Mangler fra Hammeren og 
foreldrelaget. Kasserer kommer med sitt så snart regnskapet er avsluttet i januar. 

c. Inviterer foreldrekontaktene spesielt. Kari 
 

 



   
 

5. Terminliste vår 2018 
a. Kari har laget en mal for terminliste som er sendt ut. 
b. Ledertur fredag-lørdag i januar/februar? Vi tar ledertur på rover/leder-bowlingen 

16.jan. 
c. Hvem bruker kanoer og når? 21.mai Bevere. 
d. Noen som skal være inne? 

 
Dato Opplegg Sted Ansvar 
8.jan Oppstart    

15.jan Oppstart Bevere   
16.jan Rover- lederbowling Hamar Roverombud 

1.-3.feb Temahelg Løten Løten/Brekken 
feb Roversamling   

10.feb Kretsting Østby Gruppeleder 
13.feb Gruppas årsmøte Gruppeleder 
19.feb Vinterferie   
5.mars Minitur med aking Pruterud Tom 

29.-31.mars Vintertur Nordhue Roverlagsleder 
5.-7.april Peff 2-kurs Mjøsregionen Troppsleder 

16.april Påskeferie   
22.-28. Kollektiv-uke Hammeren Roverlaget 
30.mai Dugnad Hammeren Foreldrelagsleder 

3.-5.mai KBK Mjølner/Elverum Troppsleder 
5.mai Småspeiderdag Furnes/Elverum Småspeiderleder 
7.mai Dugnad Hammeren Foreldrelagsleder 
8.mai Idrettsskolen Hammeren Ingrid  

15.mai Idrettsskolen Hammeren Ingrid 
17.mai Flagg i toget Løten kirke ? 
28.mai Sommeravslutning  Foreldrelaget 

31.mai-2.juni Småspeiderleir Hammeren ? 
4.juni Ledermøte  Gruppeleder 

??.juni NM i speiding  Troppsleder 
24.-30.juni Kretsleir Aremark, Østfold Troppsleder 

21.aug Ledermøte  Gruppeleder 
28.aug Oppstart Hammeren  

 Akevitt og pultostdagene   
21.-23.sept Lederløft evt høsttur?    
28.-30.sept Peffkurs 1   

    
 
Terminlister trykkes og deles ut på første møte. Alle må sende sine ferdige lister til Kari til 
hjemmesiden før oppstart 8.januar. Enhetslederne. 

 

 



   
 

6. Google-disk 
a. Gjennomgang av strukturen 
b. Årshjul 
c. All info finnes på nettside og/eller google-disk 
d. Tilgang i google-disk for alle 

Det ble en god gjennomgang av strukturen. Alle som ber om det, får tilgang til det de trenger. 
Enhetslederne må heretter ta et større ansvar for invitasjoner, påmeldinger og ikke minst 
sørge for fakturering av turer o.l. Alle må sjekke årshjulet som ligger i Google-disken. 

 
7. Eventuelt 
 Spond-app og Vipps-betalinger.  

Kristin tester Spond og Vipps. 

8. Kortversjon av lederkurs  
a. Speiderens verdigrunnlag 
b. Speidermetoden 
c. Speiderprogrammet 

Solvei hadde en fin gjennomgang av lederkurset som 6 fra Løten deltok på. 
 

Løten, 4.12.2018 

Kari Nilssen, ref 

 


