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REFERAT FRA LEDERMØTE OG GRUPPETING #3 2017 FOR ASKIM SPEIDERGRUPPE 

Tid og dato: tirsdag 26. september 2017 kl 19:00 til ca 21:00 

Sted: Storsalen, speiderhuset 

Deltakere: Øystein Bøhler, Helge Rindal, Kenneth Horner, Torunn Matre, Michael Zetterlund, Inger Lise Løvaas Løken, Trine 

Zetterlund, Karianne Bratteli, Anne Berit Gudim, Aase Solli, Grethe Skjerven, Jørgen Storm Hanssen 

SAKSLISTE 

1. Konstituering av møtet 

a. Valg av referent 

Michael valgt til referent 

b. Godkjenning av innkalling 

Innkallingen er godkjent uten innsigelser 

c. Godkjenning av referat fra forrige gruppeting 

Referatet godkjennes uten innsigelser 

2. Status i enhetene –oppstart høsten 2017, planlagte aktiviteter, lederstatus osv. 

a. Småspeider v/ Ingunn eller annen representant for enheten 

Ca. 25 speidere og ganske mange ledere på de første møtene. Ikke alle ledere er i «full» stilling, så det er 

ikke flere enn vi trenger. 

Under høsten er det blant annet planlagt foreldremøte, overnattingstur i oktober, dagstur og 

juleavslutning på Einarbu i tillegg til vanlige møter.  

b. Tropp v/ Øystein eller annen representant for enheten 

Ca. 30 speidere, 11-13 aspiranter, 9 stk. slutta under våren og er nå fjernet som medlemmer, 9 stk. har 

gått over til rover (aspiranter) 

Prøve-på møtene er gjennomført og vi ønsker nå ikke flere nye før neste oppstart. Det skaper mye «kaos» 

når det kommer nye hele tiden. 

Høstens tema er patruljetur. 

Troppen trenger nå flere ledere. Cato, Espen, Inger Lise LL og Michael har enten slutta eller er på 

permisjon. Best hadde vært en ekstra kvinnelig leder. 

c. Rover v/ Eivind eller annen representant for roverlaget 

17 medlemmer i roverlaget (derav 9 aspiranter) 

4 rovere er borteboende og møter ikke jevnlig 

Litt utfordring å få noen nye aspiranter til å ta ansvar selv (info om turer, påmeldinger osv.) 

Noen turer planlagt under høsten 

3. Evaluering 100-års jubileum 

a. Jubileumshelgen 

Alle var meget fornøyde med helgen og de aktiviteter vi gjennomførte. Litt dårlig oppmøte på torget 

grunnet valgkamp.  

b. Andre aktiviteter 

Ikke noe behov for andre 100-års aktiviteter 

c. Merke og sitteplate til de som ikke var med på jubileumsfesten 

Merke, bok og sitteplate gis til alle aktive ledere 

Merke gis til alle speidere – også de nye 

Bok og sitteplate legges ut for salg 
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d. Videre arbeid med vår historie 

Vi ønsker å arbeide videre. Det finnes mye mer materiell, spennende bilder og annet. Aase og Trine 

planlegger å starte på ny i oktober og det finnes plass til flere 

4. Økonomi (kasser) 

a. Oppdatert økonomisk status 

Regnskapet er ikke ajour, men kasserer planlegger å oppdatere dette under oktober måned. Vi har 

fortsatt penger på bok, men jubileet har (som planlagt) kostet mye penger. 

b. Omdisponering av fond og midler 

Kr. 10.000 fra Frifond til 100-års prosjektet overføres fra prosjekt-konto til driftskontoen. 

Ca. 30.000 overføres fra kontingentkontoen til driftskontoen 

c. Ny kasserer 

Helge tar kontakt med Rune Hovland og avtaler møte. Dette må skje innen utgangen av oktober. 

5. Nordisk 

a. Rapport fra NLT17 

Flott arrangement i Huddinge (Björksättra gård) med ca 70 deltakere fra alle Nordiske land. Fra Askim 

deltok; Øystein, Michael, Kenneth, Jørgen, Frida, Patrik, Lasse, Ruben, Sigurd, Hans Erik, Thomas, 

Mathilde, Ida og Eivind 

b. Kommende Nordiske arrangement 

i. C4K (27/1 2018) 

Speiderhuset er opptatt denne dagen, så konkurransen må gjennomføres hjemme hos speidere, 

ledere eller annet sted. Evt. fjøset på Delta 

ii. NP5K i Danmark (25-27/5 2018) 

iii. NLT18 i Finland (21-23/9 2018) 

6. Nye websider (Michael) 

Patrik har laget nye websider basert på Wordpress. Sidene er nesten klare for å «gå live» men noen detaljer 

gjenstår. Veiledning er utarbeidet og brukerkontoer vil bli laget når vi går live. 

7. Kommende arrangement høsten 2017 

a. Mulighetenes marked 27/9 

Arrangement for frivillige organisasjoner der vi ser på kommunesammenslåingen. Michael deltar. 

b. Høstforum 13-15/10 

Kretsting «light» - for leder, rover og speider 

c. Julespill i parken 3/12 2017 

Inger-Lise deltar på planleggingsmøte 1/10.  

Våre oppgaver under arrangementet blir å ta mot «flyktninger», gi dem pledd og mat.  

Vi ønsker å lage «svenskebål» og trenger hjelp til dette. Forslag er også å prøvekjøre dette på Einarbu. 
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d. Juleavslutningshelg på Einarbu 17-19/11 (Øystein) 

Hildegunn ordner julemiddagen 

Michael ordner fredag middag 

Bjørnar ordner grilling ute lørdag lunsj 

Gun Torill ordner aktivitet med julekort el. tilsvarende 

Uteaktivitet – lysestake med halve bjørk-kubber 

Fredag (tropp/rover) – oppdatere skjerknuter 

Aase og ? ordner borddekking 

Grethe + June shopper 

Inger Lise LL hjelper med diverse innkjøp / forberedelser 

Karianne sjekker med Rakkestad om å kjøpe granbar, backup er hjemme hos ILLL for å lage granbarnisser. 

Obs – det går mye filt til luene! 

Karianne – Bordkort 

8. Sommerleir 2018 

a. Småspeider/tropp (Øystein) 

Vi ønsker å lage gruppeleir «kano» i DANO sammen med Spydeberg og Tomter speidergruppe. Arbeide 

med då skape «leirfølelse» med leirmerke, leirfres osv. Småspeideren ønsker å være med på slutten 

(kortere leir). Eksakt dato ikke avklart. 

b. Rover (Øystein) 

Ønsker om å dra til Kandersteg, men det finnes og andre forslag. Diskuteres for øyeblikket i roverlaget. 

9. Sommerleir 2019 

a. Nordtreff Finland 

Dette blir vårt «hovedleir» denne sommeren 

b. Kretsleir / regionsleir Viken 

Backup hvis Nordtreff blir flyttet til annet år og for de som ønsker å dra på 2 leir. 

10. Speiderhuset (Trine) 

a. Status utleie 

Utleie så å si hver helg under sesong. Det er viktig at vi booker speideraktiviteter tidlig for å sikre at vi har 

adgang. Bedre å booke for mye enn for lite. 

b. Prosjekt «oppussing» januar 2018 

Det vi ønsker å gjøre er: 

i. Skifte gulvbelegg trapp, gang oppe, storsalen patruljerommet oppe 

Forslag er å bruke Polyflor Forest fx PUR – Oiled Oak 2990 

Alternativt Polyflor Acoustix Forest fx PUR – Oiled oak 3095 

Den støydempende versjonen er å foretrekke, men her må gulvlegger gi sin anbefaling da dette 

er et litt mer følsomt belegg. 

Ronny innhenter tilbud fra malermester Hof 

ii. Male vegger og tak i storsalen.  

Michael innhenter tilbud fra Sigmund 

iii. Ny panel i trappehuset 

iv. Nytt utbedret elektrisk anlegg + lys 

v. Akustikkplater i tak 

vi. Ny varmelist for å erstatte de 6 elektriske ovnene 

vii. Innkjøp og montering av ny varmepumpe (når forsikringsoppgjør er ferdig og utbetalt) 

Foreldrehjelp på dugnaden er nødvendig. Viktig med god informasjon og innkallinger. 
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11. Uteområdet (leirbålsplass og gapahuker) 

Graving (dike, drenering, voll til leirbålsplass og under gapahuker) må ferdigstilles før vi kan gjøre noe annet. 

Øystein spør graver om tilbud / befaring. Vi kontakter andre etterpå (Bjørn Solberg, Lars Øyvind Teig).  

12. Sosial samling for lederpatruljen Ask i Q1 2018 

Forslag er 2. helgen i februar (9-11/2) 

Michael legger ut denne datoen + alternativ til avstemming på Facebook 

13. Kommunesammenslåing 

a. Samarbeid med de andre gruppene 

Gruppeleder tar initiativ til møte med de andre speidergruppene i den nye kommunen første halvår 2018 

b. Prøvedeltakelse i Nordiske arrangement 

Vi ønsker å tilby våre «restplasser» på NLT18 og 19 til de andre gruppene 

14. Neste gruppeting – tirsdag 12/12 

Kort gruppeting + detaljplanlegging/delegering av oppussing 

Sosialt preg med noe å spise 

15. Annet 
a. Kalendersalg 

Vi ønsker flere bilder fra småspeideren 
MZ finner ut hvor mange 

b. Leirbålskapper 
Vi må lage nye sett for salg – mye etterspørsel fra foreldre. 
Trine ønsker å justere litt på designet. I dag har vi ull på utsiden og fleece på innsiden. Vanskelig å sy / få 
pent + vanskelig å kjøpe fleece. Forslag er å lage en ny versjon med dobbelt lag ull og kun fleece i hetta.  
Vi lager 2 nye versjoner; enkelt lag ull eller dobbelt lag ull (2 priser). Vi spar den fleece vi har for bruk i 
hetter.  Vi skal og sjekke alternativer for bokstaver (ferdige eller lage selv). 
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