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REFERAT FRA LEDERMØTE OG GRUPPETING #1 2018 FOR ASKIM SPEIDERGRUPPE 

Tid og dato: søndag 11/2 2018 klokken 10-12 

Sted: Speiderborgen 

Tilstede: Michael Zetterlund, Helge Rindal, Øystein Bøhler, Torunn Matre, Kenneth Horner, Inger-Lise Nordbø Horner, 

Kasper Storm Hanssen, Marianne Wiker Stensland, Grethe Skjerven, Jørgen Storm Hanssen, Hildegunn Raknerud 

SAKSLISTE 

1. Konstituering av møtet 

a. Michael Zetterlund valgt som referent 

b. Innkalling godkjennes 

c. Godkjenning av referat fra forrige gruppeting - godkjennes 

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

a. Småspeider v/ Ingunn eller annen representant for enheten 

God start på året med møter på andre steder enn speiderhuset (pga oppussing). Alle speidere fortsatte 

etter juleferie.   

b. Tropp v/ Øystein eller annen representant for enheten 

God start på året med møter på andre steder enn speiderhuset (pga oppussing). Mistet 1-2 speidere etter 

juleferien. 

c. Rover v/ Eivind eller annen representant for roverlaget 

God start på året med møter på andre steder enn speiderhuset (pga oppussing). Mistet 2 rovere etter 

juleferien. 

3. Økonomi (kasser) 

a. Ferdigstillelse av regnskap for 2017 

Regnskap for 2017 ferdigstilles og revideres før 11/3 2018 

b. Midlertididig kasserer  

Gruppestyret fører regnskap fortløpende inntil ny kasserer er på plass. Helge er fortsatt ansvarlig for 

utbetalinger og fakturering 

c. Ny kasserer 

Gruppestyret er ansvarlig for å finne ny kasserer 

4. Kommende arrangement våren 2018 

Se vedlagt årsplan 

5. Sommerleir 2018 (Øystein) 

Datoen er fortsatt 6-11/8 

Askim, Tomter og Spydeberg arrangerer sammen 

Øystein er hovedansvarlig med hjelp av 1 fra tropp (Kenneth)og flokk (Jørgen).  
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6. Rovertur 2018 (Øystein) 

26/6 til 1/7 2018 

Øystein Bøhler og Anette Tefre (Tomter sp.gruppe) er ansvarlige ledere 

6 rovere er påmeldt pr. dags dato 

Skal selge lodd for å tjene penger 

Gruppestyret innvilger kr 10.000 i støtte til rovertur 2018.  

7. Speiderhuset (Michael + Helge) 

a. Status - Prosjekt «oppussing» januar 2018 

Oppussing 90% ferdig, noen småoppgaver gjenstår 

Skoskap til gangen er ønskelig 

b. Uteområde 

Drenering er prioritert oppgave. Helge innhenter tilbud og gruppen søker Sparebankstiftelsen i Askim om 

støtte (frist 15/4) 

c. Dugnad i mai 

Organiseres av husstyret 

d. Årsmøte blir gjennomført innen 15/3 

8. Årsbok 2017 

Thomas har startet arbeidet med fotobok for speideråret 2017. Her ønsker vi at alle kan dele bilder og bidra 

9. Annet 
a. St.Georg 

Thomas og Marianne er hovedansvarlige med støtte av enhetslederne 
b. Møte med de andre Indre Østfold speidergruppene 

Gruppestyret inviterer til møte innen utgangen av april 
c. Natt i naturen 

Vi ønsker å bruke dette som oppstart på speideråret og til rekruttering av nye speidere 
Overnatting på Romsåsen – Øystein booker 

d. Oppegårdsmodellen 
Vi er «inspirert» av Oppegårdsmodellen og ønsker å  tilpasse dette til hvordan vi driver speiding i Askim 
Arbeidsgruppe «speidingens hva» ansvarlig for å lage et forslag som skal presenteres på gruppeting #2. 
Medlemmer: Øystein, Torunn, Inger-Lise, roverlags-representant. 
Søknad om midler fra Frifond før 31/5 

e. Høstforum 
Forslag på mulige steder; Jonsrud, Einarbu, Askim museum, Høytorp fort  
Må ha innslag av aktiviteter utenom selve høstforum 
Gruppeleder er sammenkallende 

f. Profilklær 
Torunn innhenter tilbud på Woolpower vest og jakke + t-shirt og college genser. Inkluder brodering av 
navn, logo/eventyrlig speiding og Askim Speidergruppe på baksiden. Presenteres på gruppeting #2 

g. Skilt «eventyrene starter her» 
Øystein lager forslag, Hildegunn sjekker pris for skilt. 

h. Foreldrelag 
Hildegunn ser på hva et foreldrelag skal ha for oppgaver/formål og hvordan det kan arrangeres. 

10. Neste møte 
a. Gruppeting #2 2018 - tirsdag 8/5 
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