
 

 

Askim Speidergruppe 
Eventyrlig Speiding siden 1917 

E-post: gruppeleder@askimspeidergruppe.no Instagram:  @askimspeidergruppe 
Konto (innbetalinger): 1100 30 33076  Facebook: https://www.facebook.com/groups/2585250855 
  Webside: www.askimspeidergruppe.no 
  Side 1 

 

LEDERMØTE OG GRUPPETING #4 2017 FOR ASKIM SPEIDERGRUPPE 

Tid og dato: tirsdag 12. desember 2017 kl 19:00 til  21:00 

Sted: Storsalen, speiderhuset 

Tilstede: Gun Torill, Jørgen, Grethe, Espen, Aase, Ingunn, Eivind, Marianne, Torunn, Helge, Øystein, Anne Berit, Kenneth, 

Inger-Lise LL 

REFERAT 

1. Konstituering av møtet 

a. Valg av referent – Michael Zetterlund valgt til referent 

b. Godkjenning av innkalling -  Godkjennes 

c. Godkjenning av referat fra forrige gruppeting - Godkjennes 

2. Status i enhetene –oppsummering av høsten 2017, planlagte oppstart 2018, lederstatus osv. 

a. Småspeider v/ Ingunn eller annen representant for enheten 

i. Ca 20 småspeidere på slutten av året. Alle planlagte aktiviteter er gjennomført. Lederstatus lik 

som ved oppstart – akkurat passe 

ii. Oppstart 2018 blir en dagstur 14/1 (for å være vekke fra speiderhuset) og hjemme hos Ingunn de 

kommende ukene. 

iii. Felles St.Georgs-feiring i kirka, og småspeiderleir/kk 

b. Tropp v/ Øystein eller annen representant for enheten 

i. Cirka 25 speidere på slutten av året. De aller fleste aktiviteter ble gjennomført etter plan (minus 

en patruljetur). Har nok ledere for å avvikle virksomheten, men litt tynt hvis noen blir syke / drar 

på lang reise 

ii. Oppstart 14/1 - vekk fra speiderhuset grunnet oppussing. Spydeberg speiderhytte++ 

iii. Felles St.Georgs-feiring i kirka, og kretskonkurranse 

iv. Planleggingsmøte torsdag 14/12 

c. Rover v/ Eivind eller annen representant for roverlaget 

i. 18 medlemmer med varierende deltakelse. Alle aktiviteter unntatt en tur har blitt gjennomført.  

ii. Høydepunkter: Peppes pizza, sirkusmøte, julebord. 

iii. Oppstartsdato ikke fastsatt, men det blir godterimøte på Svae gård direkte etter 

småspeidermøte… (jafs) 

iv. Roveroppgave utlevert til årets rumpetroll (grodyngel) 

3. Økonomi (kasser) 

a. Oppdatert økonomisk status 

i. Det vil bli foretatt noen omdisponeringen av midler mellom speiderhuset og speidergruppa. Kort 

fortalt så går 100% av forsikringserstatningen til speiderhuset, speiderhuset frafaller krav om 

husleie for 2017 fra speidergruppa og reduserer derved sin gjeld til gruppa med tilsvarende. 

b. Ny kasserer 

i. Michael og Torunn tar kontakt med Rune Hovland for intro.  

ii. Helge forbereder overlevering i januar i forbindelse med avslutting av 2017 

iii. Gruppetinget ønsker å dele regnskapsansvaret for speiderhuset og speidergruppen på to 

personer 

c. Godkjenning av utbetalinger 

i. Alle bilag til utbetaling skal sendes i kopi til enhetsleder. 
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ii. Enhetsleder sender kopi til gruppeleder. 

iii. Gruppeleder sender kopi til gruppestyret. 

iv. Kasserer utfører betaling når det godkjennes av enhetsleder/gruppeleder/gruppestyre 
4. Kommende arrangement våren 2018 

a. Romjulstur 

i. Superduperholidayespenkennethøysteinssinromjulstur 

ii. Åpent for alle troppsspeidere (som har overnattet ute) og eldre 

iii. 28-29/12 

iv. Stutfosstjern 

b. Kretsting 

i. Lørdag 3/2 2018 i Halden 

ii. Øystein var med på UKS møte (utvidet kretsstyremøte) 5/12. Stort sett prat om statutter for 

kretskonkurransen.  Kretskonkurransen er flyttet til helgen 29/4. 

c. Lederhelg, gruppeting og årsmøte 9-11/2 2018 

i. Speiderborgen er booket 

- Alternativ er Tredalen 

- Jonsrud i Rakkestad 

ii. Øystein kan hjelpe med program 

iii. Inger Lise kan hjelpe med mat/kos 

- Tips – evt. sted i Sarpsborg (Ø sjekker) 

iv. Årsmøte for gruppa søndag formiddag 

5. Sommerleir 2018 (Øystein) 

a. 6-11/8 2018 

b. I samme område som 2016 (minus sterk vind) 

c. Tropp + rover padler mandag til torsdag 

d. Småspeider/andre møter opp på torsdag til lørdag 

e. Blir sammen med Tomter og Spydeberg speidergruppe – STA leir 

f. Øystein er ansvarlig for Askim Speidergruppe 

g. Påmelding medio mai 

6. Rovertur 2018 (Eivind) 

a. Roverlaget skal til Sveits/Kandersteg 

b. Har gjennomført planleggingsmøte 

c. Kun Øystein er eneste leder som er påmeldt, burde hatt enda en voksen med-leder pga. sikkerhet og 

sosialt/belastning 

i. Gruppetinget anbefaler sterkt at 2 ledere skal dra på tur.  

ii. Gruppestyret kan bevilge støtte til 2 ledere 

d. De som skal være med er de yngste medlemmene. 5 stk. påmeldte så langt 

e. Avreise tirsdag 26/6 - tilbake søndag 1/7 

f. Zurich (1 dag) – Kandersteg (3 dager) – Zurich (1 dag) 

g. Budsjett er kr 8.000,- + lommepenger 

i. Planlegger dugnader under våren 

7. Speiderhuset (Michael) 

a. Prosjekt «oppussing» januar 2018 

i. Michael orienterte gruppetinget om planer for oppussing av 2. etasje i speiderhuset 

b. Nye medlemmer til husstyret 

i. Husstyret ønsker 2 nye medlemmer fra og med årsmøte 2018 
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8. Årsmøte 2018 

a. Årsmøte 11/2 2018 klokken 10-12 på speiderborgen 

b. Status fra valgkomiteen (Aase og Espen) 

i. Komiteen har arbeidet hardt og aktivt for å finne kandidater til forskjellige verv 

- Gruppeleder 

- Ny representant for troppen 

- Valgkomitemedlem nr. 2 

ii. Komiteen føler at de kommer til å ha gode kandidater for alle verv i tide for årsmøtet 

iii. De som ikke har blitt spurt men som ønsker å stille til valg kontakter Aase eller Espen 

iv. Avtroppende gruppeleder stiller til valg som gruppesekretær for å støtte ny gruppeleder. 

Gruppesekretær er ikke en del av nåværende gruppestyre, men kan kjøres om prøveordning i 1 

år hvis årsmøtet godkjenner dette. 

c. Årsbok 2017 

i. Lage en fotobok for hvert speider -år 

ii. Samle årsberetninger fra enhetene 

iii. Komplettere med bilder 

iv. Kjøpe noen eks til gruppa 

v. Print-on-demand for de som ønsker 

9. Annet 
a. Frivillighetsprisen 2017 

i. Inger Lise LL representerte speidergruppen 
b. Hederstegn til Lene Jensen 

i. Gruppetinget støtter Øysteins forslag om å spørre kretsen om å søke hederstegn til Lene 
ii. Ingunn og Øystein skriver til kretsen 
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