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REFERAT GRUPPETING ASKIM SPEIDERGRUPPE – 14. FEBRUAR 2017 

Dato: 14/2 2017 

Tilstede: Michael Zetterlund, Helge Rindal, Fredrik Spjudvik, Sigurd Raknerud, Mathilde Svae, Øystein Bøhler, Espen 

Christiansen, Bjørnar Karlsen, Thomas Andresen, Aase Sollie, Trine Zetterlund, Maria Karlsen, May Britt Iversen, Anne Berit 

Gudim, Ingunn Svae, Gun Torill Gregersen. 

Referent: Ingunn Svae 

 

SAKSLISTE 

1. Valg av referent – Ingunn Svae valgt som referent 
 

2. Godkjenning av innkalling – innkallingen godkjennes 
 

3. Status fra enhetene: 

 Flokk: 24-26 aktive speidere, 7-8 ledere, men ikke alle hele tiden, derfor alltid behov for flere ledere. 

 Tropp: den største nyheten er ny patruljeinndeling, flere patruljer enn tidligere. 

 Rover: Planlegger deltakelse på Spejdernes lejr i Danmark, og andre turer fremover, i tillegg til møter. 
 

4. Økonomi (kasserer) og budsjett (gruppeleder) 
a) Kasserer: 

Erfaringer fra regnskapsåret 2016 

Gruppeleder endrer slik at kasserer@askimspeidergruppe.no nå går til Helge som nyvalgt kasserer for ett år. 

Utleggsskjema sendes ut med referat på e-post. 

Gjennomgang av nytt regnskapsoppsett, ett for huset og ett for gruppa, for å lettere skille. 
 

b) Sak 2017.1 – opprettelse av prosjektkonto og omdisponering av midler: 

Forslaget enstemmig vedtatt. 

c) Sak 2017.2 – overføring av penger mellom speiderhuset og gruppen: 

Forslaget enstemmig vedtatt 

 

5. Speiderhuset 
a. Vurderer oppussing av storsalen, strøm, gulv, lyddemping, maling 
b. Ønsker foreldrelag som kan ta seg av selve utleiedelen, da dette er svært arbeidskrevende. 

Det er en jevn tilstrømning av leietakere uten at det er behov for reklame, og det vurderes også å si nei til 
enkeltkvelder/dager, og kun leie ut hele helger. 

c. Speiderhuset når budsjettert inntekt. 
d. Det ble etterspurt behov på huset fra speidere og rovere. Det kom ingen på gruppetinget, men de aktive 

brukerne av huset må gjerne komme med ønsker også etter møtet. 
 

6. Uteområdet 
a. Øystein la frem forslag for område med 4 gapahuker ute, utarbeidet av roverlaget. 
b. Michael la frem forslag til leirbålsplass. 
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7. Sosial ledersamling i gruppen: den 21.3.2017 blir det arrangert en lederutflukt til Oslo, med innlagt planlegging for 
foreldremøter og 100års jubileum, i tillegg til middag. 
 

8. Neste gruppeting 14.6.2017. 
 

 
9. Annet 

a. Har vi kapasitet til å sette opp telt for Bjørnars arbeidsgiver i Bodø, cirka 25 stk.? Antar det er nok kapasitet til 
dette. 

b. I anledning at Frivillighetssentralen er 20 år er Romsåsen tildelt 70 000 til ny zipline. 
c. Er det ønske om å starte opp Gilde? Leder i Gildet kommer for å informere på et møte. 
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