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Til stede: 
Bjørn Roger 
Anne 
Bjørn Erik 
Kim 
Einar 

  

Referat fra kretsstyremøte 
På Speiderhytta tirsdag 6.mai 2014 kl 19.00 

Sakliste 

1. KBK/småspeiderdagen 

 Biri, Brandbu, Østre Toten og Gjøvik er påmeldt fra Vestoppland. 

 Ingen fra Valdres  

 Bra påmelding til småspeiderdagen 

 Einar blir hoveddommer fra oss. BR sender over regelverket til Einar. 

 Vi tar 50 kr pr deltaker, for å prøve å skape litt overskudd. 

 Det blir fint vær  

2. St. Georgsdagen i kretsen 

 Øst: onsdag 23.04 på Gjøvik. De av styremedlemmene som ikke var i 

arrangementskomiteen sier det var kjempekoselig. 

 Vest: mandag 21.04 i Bagn. Maren Rønnaug kunne fortelle at arrangementet var 

vellykket, med mange blide ansikter. Bilder kan bivånes på Bagn sine hjemmesider. 

3. Oppfølging av påbegynte ting 

 Lage oversikt over utstyr fra Vestre Toten. Vi bruker litt tid på dette på møtet. 

i. Kim sender ut oversikten til styret. KL lagrer dokumentet. 

 Støtteordning for kretsen: vanskelig å finne legater: Bør vi kjøpe legathåndboka? 

i. Vanskelig å få til støtte 

ii. Anne har legathåndbok, og tar med den neste gang 

iii. Vi vurderer om gruppene skal betale kretstilskudd fra gruppene. Kan 

organiseres slik at hver gruppe betaler en sum ut i fra hvor mange 

medlemmer gruppa har. Må i tilfelle vedtas av kretstinget. 

 Regnskapet for v-v-v-vinterturen er klart 

i. Vi tok 100 kr per speider. 

ii. Overskudd på arrangementet på kr. 2.064,87. Veldig bra  
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4. Noe nytt fra ansvarsområdene? 

 Bjørn Roger: vekst, kurs, forbund 

i. BR sender inn navn for Speider-/roverforum fra kretsen vår, til forbundet 

ii. Vekst diskuteres som eget punkt (7) 

iii. Peffkurs/lederkurs går som planlagt til høsten 

 Anne: KBK 

i. Litt dumt med full påmelding. Det bør være nok med antall patruljer, navn 

kan man få ved ankomst. Vi melder inn til forbundet behovet for kun å melde 

på patruljene (uten navn) via medlemssystemet. 

 Bjørn Erik: økonomi, mjøsklubbleir 

i. Leir: Leter etter plass å være 

ii. Fra vår krets i leirkomiteen: Tore, programsjef og Erling, teknisk. Det er nok 

fra oss. 

iii. Vi blir ca. 130 speidere og ledere på kretsleir tror. Bjørn Erik melder inn til 

leirsjef Roy Arild. 

 Kim: hjemmeside, rover 

i. Kim sender mail til FK om passord denne uka 

ii. Bowling i juni foreslås. Kim sender ut forespørsel til roverne i Biri og Gjøvik. 

iii. Kim lager invitasjon, KL sender ut til gruppelederne. 

 Einar: JOTA 

i. Nordtangen er opptatt på JOTA-helga 

ii. K/M HedOpp har ikke tradisjon for JOTA, men vil gjerne være med oss 

iii. Alternative steder er for eksempel Fiskehytta eller Kløverstua 

1. Einar avklarer med Lervold 

iv. Tore var ikke fremmed for tanken for Valle 

v. Forslag til komite: Tore, Einar og en fra Biri 

1. Anne hører med Eli 

vi. Vi vil gjerne ha med oss radioamatørene fra Skænsen 

1. Ettertekst: Vi har fått forespørsel fra Skænsen-gjengen i kveld. 
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5. Facebookside for kretsen 

 Åpnes for alle over sommerferien 

 Bør gruppen fortsatt være hemmelig, selv om flere inviteres? 

 Første møte etter sommerferien ser vi nærmere på hvilken status vi vil ha. Møter 

hjemme hos Kim. 

6. Gruppeansvarlige 

 Punktet står her så vi ikke glemmer det 

 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 

7. 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 

1. Hvordan går vi fram? Avis, kommunestyrer, kjente? 

2. Kan Leira/Bagn/Begnadalen være faddergrupper for nye grupper i 

Valdres? KL sjekker med lederne. 

3. Vi kan ta tak i oppslagene på siste landsleir. Speidere fyller et behov 

for mestring/klare seg selv. Mange suksessfulle ledere i landet startet 

som patruljeførere. Dette kan vi bruke som middel for rekruttering. 

4. Vi kan invitere OA med på JOTA i oktober 
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5. Vi må også ha fokus på hjelp til eksisterende grupper som mangler 

ledere. Dette er viktigere enn å starte nye grupper i grisgrendte strøk 

av kretsen vår. 

ii. Familiespeiding 

1. Fin måte å begynne på. En 2-3 foreldre kan smått starte opp med 

egne barn, og øke etter hvert. 

2. Første år med bare voksne, som bruker 1 år på å lederutdanne seg. 

3. Andre år med egne barn. 

4. Tredje år med andre barn. 

iii. Faddergruppe 

 Kolbu får en sjanse til for å starte opp. Hvis dem ikke vil/kan kobles forbundet inn for 

å få avviklet gruppa. 

8. Sommeravslutning 3. juni 

 Innersetra. Grillmat vi kjøper inn og tilbereder selv. Fordeling? Noen styresaker? 

i. BR og evt Kim drar i forveien og fyrer opp grillen. 

ii. Resten møtes på Statoil og kjører sammen 

iii. Mat: grillmat. Anne handler inn mat 

iv. Alle spleiser på mat 

9. Eventuelt 

 Vurderer om småspeiderne skal være et annet sted neste kretsvintertur. 

 Speiderne kan være på Innersetra 

 Påmelding til NM gjør Anne 


