
Askim Speidergruppe 
Eventyrlig Speiding siden 1917 

Innkalling til årsmøte med gruppeting 
Når: Søndag  11/2 2017 kl 10-12 (cirka)      

Sted: Speiderborgen (Finstadveien 78, 1708 Sarpsborg) 

Årsmøtet er åpent for alle ledere, rovere og speidere. Alle medlemmer over 12 år samt valgte representanter fra troppen har 

stemmerett på årsmøtet. 

Saksliste årsmøte 

1. Konstituering og godkjenning av innkalling + valg av møteleder og referent 

2. Årsberetning 2017 fra enhetene (Ingunn, Øystein og Eivind ansvarlige for rapport fra sine respektive enheter) 

3. Regnskapet fra 2017 (v. kasserer) 

4. Budsjett 2018 (v. gruppeleder) 

5. Årsplan 2018 (v. gruppeleder) 

7. Valg (v. valgkomitte) 

 

Valg 

Følgende verv er på valg/gjenvalg og alle som ønsker å stille kan melde sin interesse til valgkomiteen (Aase og Espen) før års-

møtet.  

Gruppeleder  - Michael Zetterlund ble valgt for 1 år i 2017 og ønsker ikke stille til gjenvalg  

Gruppeassistent flokk - Karianne Bratteli ble valgt for 2 år i 2017 og har 1 år igjen  

Gruppeassistent tropp - Inger Lise Løken ble valgt for 2 år i 2016 og er ferdig med sin periode. 

Gruppeassistent rover - Eivind Svare ble valgt for 2 år i 2017 og har 1 år igjen  

Kasserer - Helge Rindal ble valgt for 1 år i 2017 og er ferdig med sin periode.  

Valgkomite 1 (ansvarlig) - Aase Sollie ble valgt for 2 år i 2016 og er ferdig med sin periode. 

Valgkomite 2 - Espen Christiansen ble valgt for 2 år i 2017 og har 1 år igjen. Rykker opp som valgkomite 1 (ansvarlig)  

Gruppeting 

Årsmøtet blir etterfulgt av gruppeting for Askim Speidergruppe. Egen saksliste vil bli publisert på våre websider i forkant av møte. 

Alle oppfordres til å melde inn saker til gruppeleder@askimspeidergruppe.no (frist 8/2-2017) 

 

Servering og påmelding 

Det blir «fika» mellom årsmøte og gruppeting. Av den grunn ønsker vi en påmelding via følgende link (ikke send mail—bruk  

linken!) senest torsdag 9/2!  https://goo.gl/CcKvZm  

 

Hilsen gruppestyret v/ gruppeleder 

 

Michael Zetterlund, tlf: 95294339 michael@askimspeidergruppe.no 
Gruppeleder 
 

Webside: www.askimspeidergruppe.no 

 
 

Instagram:  @askimspeidergruppe 
Facebook: https://www.facebook.com/groups/2585250855 


