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Saksliste gruppeting 
 
1 Konstituering av gruppetinget 
 
a) valg av møteleder, referent og to personer til å skrive under protokollen 
b) godkjenning av innkalling 
c) godkjenning av saksliste 

 
2 Saker 
a) årsmelding  
b) regnskap og revisjonsberetning (resultatregnskap og balanse er vedlegg) 
c) arbeidsplan  
d) budsjett og fastsettelse av gruppekontingent  
e) innsendte saker  

 
3 Valg 
a) gruppestyre 
b) revisor 
 
 

4 Orientering og informasjon 
a) Kretsbannerkonkurranse og kretsens dag 
a) sommerleir 
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a) Årsmelding Løten Speidergruppe 2020 

 
Alle terminlister ligger på http://www.lotenspeider.no/terminlister/  
 

Beverkolonien 
Medlemmer  
vår: 12 
Høst: 12 
 
Våren startet med 12 bevere som medlemmer. Det var en artig gjeng med mye energi 
som deltok på møtene. Vi hadde om båltyper og forsøkte å tenne disse med ulik 
opptenningsvirke, vi pakket sekk for tur og lærte om naturen som vår venn. Vi var 
innom kart og kompass, himmelretningene og stjernetegn og vi sendte egenprodusert 
postkort til oss selv. Vi startet på knivmerket rett før koronanedstengelsen. 
Ledere: Anette, Helge, Pål Vegard og Ingrid 
 
Høsten startet med få bevere, men det kom heldigvis flere etterhvert, så til jul var vi 12 
stk derav flest 2. klassinger. På jubileumsturen deltok nesten alle beverne. Vi har 
padlet kano, lært stabilt sideleie, satt på plaster og bandasje på sår, lært mer om 
stjernetegn, hatt populært smakemøte og laget egenpeppret grønnskapssuppe, samt 
sjokoladekake i appelsin. Vi har demonstrert riktig påkledning og lært at refleks er 
synlig i møtet. 
 
Ledere: Jon Martin, Helge, Solvei og Ingrid 
 
Småspeiderflokken 
 
Medlemmer 
Vår: 14 
Høst: 12 
  
Spesielle hendelser/begivenheter: 
Under spesielle hendelser så kan vi nevne Covid-19 som gjorde vårsesongen særdeles kort. 
Men vi rakk å ta 2 merker, kokkemerket og førstehjelpsmerket før samfunnet stengte helt ned. 
Alle andre møter, turer og arrangement ble avlyst fra 12. mars og ut til sommerferien. 
  
Høsten hadde vi forskjellige temaer hvor vi tok 4 merker (Natur og miljømerket, knivmerket, 
bålmerket og metalldetektormerket). Hvor ungene fikk prøve seg på blant annet å brette og 
stappe mjølkekartonger, spikke smørkniv og spiseskje, koke kaffe til dommerpanelet (lederne) 
og søke etter skjulte skatter fra oldtiden på Haukstad. I tillegg var vi på en kanotur, vi hadde litt 
om førstehjelp og vi hadde et juleverksted hvor vi lagde tennbriketter av avispapir og kongler. 
Årets høydepunkt, Halloweenturen til Nordhue, ble forståelig nok avlyst grunnet innskjerpinger 
i Corona-reglene. 
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Ledere 
Vår: Flokkleder Kristin Kjøs, flokkassistent Konrad Dahl og flokkassistent Kai Robert Johansen. 
  
Høst: Flokkleder Konrad Dahl, flokkassistent Kristin Kjøs, flokkassistent Pål Vegard Aas og 
flokkassistent Kai Robert Johansen. 
 
 
Aspirantene høst 2020 
 
Medlemmer: 17 
 
Vi begynt høten med mange nye medlemmer, og mye corona-stengt. Hadde nesten 1 ny 
medlem hvert møte. Så ble derfor vanskelig å lage en god plan med terminlister som funket. 
Men vi har gjennomført og unga har hatt det bra. 
Ble også litt snaut med ledere med 2 stk på 17 unger. Var nok også dette som gjorde det ekstra 
vanskelig, men alt i alt gikk det bra. 
 
Er noe frafall av aspiranter som gikk opp til troppen. Vi hadde opptak av 15 stk til tropp. 
 
Ledere: Britt Libak og André Evensen 
 
Speidertroppen 
medlemmer  
Vår: 18 
Høst:18 
 
Spesielle hendelser/Begivenheter 
Temahelg i Furnes. 14 speidere, 5 rovere  og 3 ledere. 
 
Ledere: Nils Asbjørn, Tom og Solvei 
 
NonStop roverlag 
 
Roverlaget er litt preget av en periode med mange som har flyttet pga. studier og få som har 
kommet over fra tropp. De som har mulighet har laget plan for aktivitet i roverlaget og bidrar 
mye som assistenter i resten av speidergruppa.  
 
Foreldrelaget 
Foreldrelaget i Løten speidergruppe består av alle foreldre som har barn i speideren. Dessverre har 
laget vært uten leder i 2020 og det har medført lite arbeid og deltagelse. En engere gruppe, nedsatt 
høst 2019 og med ca 2 foreldre pr enhet, har fungert som et diskusjonsforum rundt bingoen. Bingoen, 
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som største dugnadsinnsatsen gjennom året, har grunnet korona ikke latt seg gjennomføre, men det 
har vært noe jobb rundt søknader om tapt inntektskompensasjon og møter i bingostyret. 
 
Hammeren leirsted 

Utleie/aktivitet: 

2020 ble et annerledes år, men da lammelsen roet seg litt, hadde vi noe utleie i juni og litt i 

august,september før det ble stille igjen. 

 Vedlikehold/dugnader: 

Som følge av at vi ikke har hatt speideraktivitet som normalt, har det også blitt lite 

dugnadsarbeid i året som har gått. Den eneste trofaste har vært Nils Asbjørn som har holdt 

gresset nede også i sommer. 

Så får vi håpe ting normaliserer seg i løpet av 2021 

 

 Løten speidergruppe 

Vi startet opp året på vanlig vis med god aktivitet i alle enheter. Så rett før vårens høydepunkt, 
vintertur på Nordhue ble alt nedstengt. Vi ble pålagt å ikke avholde speidermøter eller felles 
turer frem til August. Dette resulterte i at sommerleiren også ble avlyst. 

 Vi dro i gang igjen i september, med spriting av hender og armlengdes avstand. 20 års jubileet 
ble holdt på Hammeren hvor vi hadde ei fin helg for både små og store, vi spanderte på oss 
kjøpekaker denne gangen. Mange nye hensyn å ta i disse korona tider.  

Bingoen har også vært stengt hele 2020, men heldigvis har vi fått kompensasjon for 
inntektstapet, så økonomien til gruppa er god.  

Det har da heller ikke blitt noe av dugnader på Hammeren i år, men vi har store planer for 
2021. Skal prøve å få opp en gapahuk til småspeiderne og redde koia som står langs vegen opp 
til Hammardammen.  

Vi skal arrangere kretsens dag på Klevfoss 7-9 mai og der trenger vi en del hjelp fra foreldrene 
også.  

Så får vi bare brette opp ermene å gå på et nytt år med nye opplevelser og utfordringer. 
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Ledere pr. 31.12.2020: 
Kolonileder Ingrid Gurena Skjærbakken 
Koloniassistent Solvei Cottis Hoff 
Koloniassistent Jon Martin Valhaugstrand 
Koloniassistent Helge Nedreberg 
Koloniassistent/sekretær Johanne Marie Frostvoll (Solvei Cottis Hoff vikar pga. 
fødselspermisjon høst 2020) 
 
Flokkleder/Kasserer Konrad Dahl 
Flokkassistent Kristin Kjøs  
Flokkassistent Pål Vegard Aas  
Flokkassistent Kai-Robert Johansen 
 
Troppsleder Nils-Asbjørn Kant 
Troppsassistent/Aspirantleder André Evensen 
Troppsassistent/Aspirantleder Britt Libak  
Troppsassistent/Gruppeleder/Ansvarlig for Hammeren Tom Evensen 
 
Roverlagsleder  
Roverlagsassistent  
 
Materialforvalter Ola Johan Rogstad 
Revisor Mette Nordlien 
 
Løten, 1.2.2021 
Tom Evensen Gruppeleder 
 

 
 
 
b) regnskap og revisjonsberetning  
Regnskapet er revidert og godkjent av revisor Mette Nordlien.  
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c) arbeidsplan 2021 
 
Ledere 

● Det arbeides kontinuerlig med å rekruttere nye ledere. Mål om at ledere og rovere 
skal delta på lederkurs og arrangement i kretsens regi. 

● Mål om å ha et sosialt møtepunkt for lederne hver termin.  
Terminlister 

● Terminlister for våren 2021 er utarbeidet, ligger på www.lotenspeider.no 
● Terminlister for høsten 2021 vil bli utarbeidet i ledermøter juni til august 2021. 

 
Sommerleir 2021  

● Løten speidergruppe deltar på felles arrangert leir for og av gruppene i Hedmark krets 
Fjolls til Fjells - Agenda 2021  

 
Aktivitet 

● Arrangere kretsbannerkonkurranse og kretsens dag 
 

Hammeren: 
● Følge den oppsatte vedlikeholdsplanen 

 
Økonomi: 

● Forvalte gruppas midler og materiell på en slik måte at det kommer alle 
medlemmene i gruppa til gode over tid. 

● Søke midler ved bevilgninger som passer med speiderarbeidets agenda.  
 

 

d) budsjett og fastsettelse av gruppekontingent  
 
Styret får dispensasjon til å lage budsjett ved behov. 
 
Fastsettelse av gruppekontingent: 
Det foreslås ingen økning i gruppekontigenten. 
  
Årlig gruppekontingent til Løten Speidergruppe er slik: 
Bever kr 250 
Småspeider kr 500 
Speider kr 500 
Rover kr 500 
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Kontingent til Norges speiderforbund er 470 kr og til Hedmark krets 120 kr. 
 
e) innsendte saker  
Ingen innsendte saker. 

 
3 Valg 
a) gruppestyre 
b) revisor 
 
Styret består av følgende: 
Leder Tom Evensen (2020-2021)                                                              på valg 
Nestleder Nils-Asbjørn Kant for perioden (2020 – 2022)                                 Ikke på valg 
Kasserer Konrad Dahl for perioden (2020 – 2021)                     på valg 
Sekretær Johanne Marie Frostvoll for perioden (2019 – 2021)                      på valg 
Styremedlem Pål-Vegard Aas for perioden (2019 – 2021)                        på valg 
   
Revisor Mette Nordlien (1 år)                                                                    på valg                             

  
Valgkomite:                        
Anette S. Evensen (2019-2021)                                                                           på valg 
Lars Kristian Rørdam (2020-2022)                                                     ikke på valg 
  
Det skal gjøres følgende valg: 
Gruppeleder 2021 - 2022 
Kasserer 2021 – 2022 
Sekretær 2021-2023 
Styremedlem 2021-2023 
 
Revisor 2021 - 2022 
Et medlem til valgkomite 2021 - 2023 
 
Valgkomiteens forslag til nytt styre: 
Presenteres i møtet. 
 
 Valgkomiteens forslag til Revisor: 
Presenteres i møtet. 
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4 Orientering og informasjon 
 

1. Vedlikeholdsplan Hammeren 
2. Kretsbannerkonkurranse og kretsens dag  
3. Sommerleir:  Fjolls til fjells - Agenda 2021 

Back to basic speiderleir – uten mulighet for mobil lader. Flystripe mellom Dalholen og 
Hjerkinn (gressbevokst). Hver gruppe får så stort område at man kan holde seg i sin 
kohort. Egen do og vannpost for hver gruppe, matkasser og opplegg tilrettelagt 
gruppevis. Tom er med i program komite. 
Mandag- Tirsdag : Haik – Andreas Magnus  
Skal noe bygges tar vi med Raier selv. 
 

 
 
Vedlegg: resultatregnskap, balanse og revisors beretning for 2020 
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