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Kretsstyremøte 4. mars 2014 

 

Tilstede; Einar, Kim, Anne, Bjørn Erik og Bjørn Roger. Nils-Fredrik deltok på punktene 1 til 

5. Runar deltok på punkt 3. 

 

1. Overføring av kretslederrollen 

o Alle digitale papirer er overført 

o N-F lager en perm og gir til KL 

o N-F sjekker også et par andre ting, bl.a. fra Erling og Tore 

o Roars protokoller ligger i kjelleren på Speiderhytta til Gjøvik 

o N-F har endret oversikten på min.speiding 

2. Oppfølging av påbegynte ting, oppdatering av ny KL 

o Utstyr til Vestre Toten skal deles ut. Ligger i kjelleren på Speiderhytta 

o Nedlegge Fagernes. Sjekk eiendomsrett Leira/Fagernes for hytta i Leira 

o 1. Brandbu sliter fordi Tore B. vil trekke seg ut til sommeren. Følges opp. 

o Alle andre grupper fungerer greit. 

o Vanskelig å søke støtte i fylket. Sjekke støtteordninger – for eksempel 

Skattums legat 

3. Referat fra v-v-v-vintertur v/ Anne, Einar og Runar 

o Runar var designansvarlig for merket. Anne syr på. 

o Ca. 2.000 kr i overskudd. Regnskap foreligger om ikke lenge. 

o Ingen turte å surve, så alle var fornøyde 

o Det ble nok ved… 

o Flokkdelen gikk bra. Aktiviteter ved Nils-Fredrik og Bjørn Erik 

o Vi vil fortsette med slike superturer, men vil vurdere om turen skal være 

senere på året 

o 100 kr per speider er OK. Dekker ved + kjøring + dugnadsinnsats for 

arrangørene 

4. Toppledersamling våren 2014 

o Påmeldingsfrist 7. mars 

o Bjørn Roger og Anne 

o Begge melder seg på selv 

5. Forhåndsoppgave toppledersamlingen. Sendes av KL innen 15. mars. 

o Lederkvalitet 

 + Alle ledere i gang med grunntreningen 

 + Lederpatrulje i gruppene fungerer bra 

 + Ledere søker tilleggsutfordringer utenfor egen gruppe 

 Ʌ Mentor for gruppeleder 

o Samfunnsansvar 

 + Alle deltar på Speideraksjonen 
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 + Vi er mye ute i naturen på turer/møter 

 + Engasjert i revisjonen av Speiderloven 

 Ʌ Grønn speiding 

o Vekst 

 + Vi er synlige i lokalmiljøene 

 + Økning i 2013 (3 speidere) 

 + Har vedtatt et spenstig budsjett som krever vekst 

 Ʌ Oppstart av ny gammel speidergruppe, 1. Kolbu (hårete mål?) 

6. FNF Oppland. Arbeidsutvalgmøte. 

o Vi har ingen som kan sitte i AU 

o Ingen kan delta på møtet 12. mars 

o Ettertekst: Beskjed er sendt FNF 

7. Peffkurs framover 

o Peffkurs1 i mars på Gjøvik med oppfølging peffkurs2 til høsten 

o Peffkurs1 tilbys også til høsten, samtidig med peffkurs2 

o Framover blir PK1 alltid på høsten og PK2 alltid på våren 

8. Ny ledertrener 

o Oppnevner Kim. Vedtatt i styret 

9. Fordeling av roller 

o Økonomi      : Bjørn Erik 

o Vekst       : Bjørn Roger 

o Ansvarlig kretsarr. og NM    : Anne og Einar 

o Ansvarlig hjemmeside og Facebook-gruppe  : Kim 

o Bilder og foto      : Alle 

o Ansvarlig kursvirksomhet    : Bjørn Roger 

o Ansvarlig Mjøsklubbleir 2015   : Bjørn Erik 

o Roverombud      : Kim 

o Innkallinger og referater    : Bjørn Roger 

o Kontakt mot forbund     : Bjørn Roger 

10. Avtale datoer for møter + frekvens 

o 8. april kl. 19.00 på Speiderhytta. 

o 6. mai kl. 19.00 på Speiderhytta. 

o 3. juni kl. 18.00 på Innersetra m/mat. Oppmøte på Speiderhytta 

11. Eventuelt 

o Intet 

 

Referent: 

Bjørn Roger 


