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LEDERMØTE OG GRUPPETING #2 2017 FOR ASKIM SPEIDERGRUPPE 

Tid og dato: tirsdag 20. februar 2017 kl 18:30 til ca 21:00 

Sted: Speiderhuset 

Bevertning: Pizza (med og uten gluten), drikke 

Påmeldte: Michael, June, Karianne, Anne Berit, Grethe, Helge, Torunn, Jørgen Eivind, Ingunn, Øystein, Gun Torill, Kenneth, Aase, 

Inger Lise 

SAKSLISTE 

1. Konstituering av møtet 

a. Valg av referent – Michael valgt 

b. Godkjenning av innkalling – godkjennes, men mail må brukes i parallell 

c. Godkjenning av referat fra forrige gruppeting - godkjennes 

2. Status i enhetene – oppsummering av årets første 6 måneder, oppstart høsten 2017 

a. Småspeider v/ Ingunn 

Møter og turer gjennomført etter plan. Ca 14 stk som deltok på småspeiderleir. Ikke tatt opptelling, men det er 

ikke så veldig mange som skal over til troppen etter sommeren. 

b. Tropp v/ Øystein 

Alle møter gjennomført etter plan, men ikke alle turer. Dårlig oppmøte på turene. Ca 30 speidere igjen før 

sommeroppholdet. 8-9 stk går over til rover. 

Ulv deltok på NM i speiding og endte på ca 84.plass. Godt arrangement, men vanskelige oppgaver. 

Ulv og Bever deltok på NP5K i Finland. Hyggelig arrangement. 

c. Rover v/ Eivind  

Noe frafall i laget. P.t. 9 stk medlemmer som jevnlig stiller på møter. Har gjennomført både møter og noen 

turer. Sist helg prøvde de forsere Hobøl-elva med kano. 

3. Økonomi (kasser) 

a. Oppdatert økonomisk status 

i. Kasserer er ikke ajour med regnskapet, men har stort forbedringspotensialet  

ii. Rune Hovland kan tenke seg å stille som kasserer. Ønsker å møte nåværende kasserer for å få en 

bedre innsikt i oppgavene. 

4. Sommerens leir (påmeldte, spesielle planer, økonomi) 

a. Nord 2017 

31 stk fra Askim som drar på leir. Berge (5 år) er yngst og Helge er eldst. 14 stk speidere og 3 rovere. 

b. Spejdernes Lejr 2017 

7 stk som drar. Øystein og Michael er voksne, øvrige er rovere.  
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5. Arrangement lørdag 24/6 i parken 

Innstilt 

6. Speiderhuset 

Ambisjon er å pusse på 2. etasje (+ evt. noe mer) i januar 2018. Blokkes i utleiekalenderen 

7. Uteområdet 

Roverlaget ønsker fortsatt å sette opp 1stk «prototype» gapahuk. Det administrative må løses før de kan begynne, men 

penger er i det minste på plass. 

8. 100-års jubileum /gruppeleder – hovedtema for dagens møte 

9. Neste gruppeting 

a. 10/10 (oppdatere FB event og terminliste) 

10. Annet 
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