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Til stede: 
Bjørn Roger 
Anne 
Bjørn Erik 
Kim 
Einar 

  

Kretsstyremøte 
Hos Kim tirsdag 8.april 2014 kl 19.00 

Sakliste 

1. Friluftsfestivalen 2014 

 BR og Erling var på infomøte på rådhuset Vestre Toten 

 NRK skal filme på Stenberg 

 Mange deltakere skal ha stand 

 Østre Toten/Gjøvik skal ha kanoaktivitet + karusell 

 Dropp servering, pga kiosker/kafeer rundt omkring 

2. Toppledersamling våren 2014 

 Fin samling fredag. Tenke på strategi 

 Strategisk plan forenklet fra speidertinget 2014 

i. Vekst, patruljer, friluftsliv 

 Satsing på friluftsliv 

i. Friluftstroppsleder ansatt 

ii. Hver peff under hvert tema, skog, sjø, web, fjell, urban/park, jorder 

iii. Litt usikkert hvordan strategien for dette blir. Forventer mer info på 

speidertinget i november 

 Inntektssprekk på landsleir; kiosk, rovere skulle betale full kontingent iflg budsjettet 

men betalte lederkontingent. Fryser utvikling av medlemssystemet, stopper utgivelsen 

av bladet Speideren i to nr, ett 2 2013 og ett i 2014. 

 Vi ble inspirert av Hordaland krins. Kan få strategi av dem, f.eks møter for en 

nystartet gruppe i et halvt år framover. 
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3. Peffkurs 1 våren 2014 

 Vellykket kurs, 27 deltakere 

 Noen var litt for unge. Aldersgrensen bør være 13 år (7. trinn) 

 Ledertrenerne var også på ”kurs”. Gjorde seg noen erfaringer som er fine å ta med til 

videre arrangementer. 

 Flest fra Hedmark, litt færre fra Vestoppland, 2 fra Gudbrandsdal, ingen fra Glåmdal 

 Alle fikk være peffer, peff/ass i samme patrulje fikk være samme patrulje også på 

kurset. 

4. Brønnøysundregisteret 

 Rolle er overført fra Erling til Bjørn Roger 

 Enkelt å gjøre. Erling (avtroppende KL) la BR inn som kretsleder, BR måtte signere 

digitalt i Altinn. 

 Regning sendt Thore kasserer 

 BEW tar kontakt med N-F for overføring av disposisjonsrett til konto 

5. KBK 2014 i Gudbrandsdal/småspeiderdagen 

 Det er på tide å utøve litt press på arrangørgruppene 

 Anne har sendt spørsmål om hva vi kan bidra med. Har ikke hørt noe, men purrer opp 

snarest. 

 Vi kan bidra med å lage poster/oppgaver. Kan være postmannskaper men vil helst ha 

litt kontroll på postene selv. 

 Kretsstyret bidrar med en aktivitet på leirbålet 

 Ettertekst: Invitasjon er mottatt og videresendt alle lederne i kretsen 

 Gjøvik arr. Småspeiderdagen på Øverby. Invitasjon er sendt ut. 

6. St. Georgsdagen på Gjøvik 

 Oppmøte Kløverstua kl. 18.00. 

 Varer til kl. 20.00. Ta med pølser til grilling. 

 Lese speidersjefens hilsen 

 Terningaktivitet 

 Scouts Own 

 Løftefornyelse 

 Invitasjon er sendt ut 
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7. Oppfølging av påbegynte ting 

 Utstyr fra Vestre Toten ligger en stund til, i tilfelle V.T starter opp igjen. Styret ser 

gjennom utstyret. Styret lager en oversikt over alt utstyret og hva som evt blir lånt ut. 

 Nedlegge Fagernes. Eiendomsrett på hytte er ikke sjekket. BEW og Einar sjekker 

eiendomsretten med Leira. 

 Anne og BR besøker Brandbu over sommerferien 

 Støtteordninger for kretsen. BR sjekker div legater. 

8. Noe nytt fra ansvarsområdene? 

 Bjørn Roger: Alle papirer er innsendt NSF. Temaet vekst er noe som surrer i 

topplokket på BR til stadighet. Dette vil vi satse på 

 Anne: KBK. Purrer opp Follebu/KL Gudbrandsdal 

i. Ettertekst: KBK-invitasjon er sendt ut 

 Bjørn Erik: Økonomi, mjøsklubbleir. Roy Arild sjef, Tore A program, Erling teknisk. 

Første uka i sommerferien, sted ikke avklart, men utreder muligheter på både 

innlandet og svenskekysten 

 Kim: Hjemmeside, rover.  

i. Kim ordner passord, N-F/Einar gir litt opplæring.  

ii. Kim sjekker mulighet for å arrangere roverbowling og rovertur for bare vår 

krets 

 Einar: JOTA.  

i. E-post til Tore å arrangere JOTA. Vi er så få at det er vanskelig å komme 

utenom hvem som helst.  

ii. Einar sjekker om K/M skal bruke Nordtangen, kan samarrangere? Hvis det 

ikke er ledig, spør om pris. 

9. Facebookside for kretsen 

 Åpen side, alle kan legge seg til, styret er admin 

 Facebookgruppa er laget, men er hemmelig inntil videre. 

 Info, bilder, tips vil vi ha ut på siden 
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10. Fordele ansvarlige for gruppene. 

 Gjøvik: Anne og Einar 

 Biri: Kim og Bjørn Erik 

 Østre Toten: Kim og Bjørn Roger 

 Brandbu: Anne og Bjørn Roger 

 Leira: Einar og Bjørn Erik 

 Bagn/Begnadalen: Anne og Bjørn Roger 

i. Slik blir det. 

ii. Vi bruker de neste møtene på å lage en agenda for besøkene 

iii. Aktuelt over sommerferien med besøk 

11. Vekst i kretsen 

 Mål: speidergrupper i 90% av kommunene i Vestoppland innen 2020 

 Satser først på: 

i. Vang 

ii. Etnedal 

iii. Nordre Land 

iv. Lunner 

 Senere på 

i. Søndre Land 

ii. Vestre Toten 

iii. Evt. Snertingdal/Torpa 

 Sjekke ut om det er K/M gruppe i Torpa nå, vi må passe på å ikke konkurrere med 

andre speidergrupper selv om det er et annet forbund. 

 Strategi: 

i. Starter opp med kursing, hospitering 

ii. Familiespeiding 

iii. Faddergruppe 

12. Eventuelt 

 Intet 

 

 

Referent: 

Bjørn Roger 


