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Til stede: 
Bjørn Roger 
Anne 
Bjørn Erik 
Kim 
Einar 

  

Kretsstyremøte 
Hjemme hos Kim torsdag 11.september 2014 kl 19.00 

Sakliste 

1. KBK/småspeiderdagen 

 ”Referat” fra Småspeiderdagen v/ Bjørn Erik / Anne 

i. Fint arrangement, avholdt på Øverby av Gjøvik sp gr 

ii. Ca 20 deltakere fra Biri, Bagn og Gjøvik. I alt 5 kull/patruljer 

iii. Et kull fra Gjøvik vant S.M.U.L-trofeet 

 ”Referat” fra KBK v/ Bjørn Roger / Kim / Einar 

i. Avholdt på Fjerdum skole av Follebu og Fjerdum speidergrupper 

ii. Ca 10 patruljer fra vår krets 

iii. Bjørn, Brandbu og Jerv, Gjøvik kvalifiserte seg til NM 

 Økonomi / fakturering 

i. Småspeiderdagen: 

1. Bagn har betalt kr 150.- 

2. Biri har betalt kr 150.- 

3. BEW sjekker om Gjøvik har betalt 

4. Skal være 50 kr per speider 

5. Det bør lages et regnskap med overskudd/underskudd 

ii. KBK 

1. Fakturaer til gruppene er ikke sendt ut. BR gjør dette med det første 

2. 50 kr per speider. Ledere gratis 

2. Oppfølging av påbegynte ting 

 Utstyr fra Vestre Toten er registrert. Noe er p.t. utlånt til Gran K/M. Har noen grupper 

tinget på noe av utstyret? Kim 

i. Utstyret Gran K/M har lånt er levert tilbake 

ii. Fordeling ellers så langt: 

1. Stort tunneltelt: Gjøvik 

2. 20 kompass: Østre Toten og Gjøvik 10 hver 
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3. Lavvu med ovn: Gjøvik 

iii. Ting som ikke er overtatt etter 2-3 år forsøkes selges 

 Kretstilskudd fra gruppene: Går vi for det? Hvordan bør det organiseres? 

i. BEW tar med økonomirapport etter JOTA for da å finne ut om vi skal foreslå 

kretstilskudd på årsmøtet i februar. Vi må se an om vi får overskudd eller 

underskudd 

 Kretsens facebookside: Trenger vi mer utfyllende info? Kanskje sida skal åpnes med 

”brask og bram” på JOTA? 

i. Siden åpnes med ”brask og bram” på JOTA 

ii. Åpen for ledere, speidere og foreldre i kretsen + andre fra andre kretser 

iii. Kretsstyret og gruppeledere i kretsen gjøres til admins, og kan godkjenne 

medlemmer 

iv. Status settes til ”Closed”, der en admin må godkjenne medlemmer som 

forespør 

3. Noe nytt fra ansvarsområdene? 

 Bjørn Roger: vekst, kurs, forbund 

i. Intet å melde 

 Bjørn Erik: økonomi, mjøsklubbleir 

i. Transport NM: 

1. Gjøvik og Brandbu har betalt 

2. Faktura er sendt til Hed/Opp K/M 

3. Vi tar en real økonomigjennomgang på neste møte. BEW ordner. 

ii. Leir 

1. Leirkomiteen har synfart leirstedet. De er fornøyde som tyskere. 

2. Kretsen skal betale en sum penger som ”startpenger” for leirkomiteen 

 Kim: hjemmeside, rover 

i. Hjemmeside er oppe og går 

ii. Kim sjekker rovere i kretsen. Kan et eller annet arrangeres 

iii. Runar representerer kretsen på Roverforum 

 Einar: JOTA 

i. Sted bestemt, Strandenga 

ii. Radioamatørene er i gang 

iii. Invitasjon er sendt ut til kretsen + K/M + noen andre naboer 

iv. Foreløpig påmeldingsfrist er satt til 21. september 



 

Vestoppland krets av Norges speiderforbund  |  http://vestoppland.speiderkrets.no 
Adresse: kretsleder Bjørn Roger Jensen  | Postadresse: Kildalvegen 16, 2818 Gjøvik 

Telefon: 976 54 705  |  E-post: bjrogjen@online.no  |  Org. nr: 994773127  |  Kontonr: 2050.21.60665 

 
Member of the World Organization of the Scout Movement (WOSM) and the World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). 

 

4. 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 

i. BR sjekker når det passer for Brandbu med et besøk 

 Leira: Einar og Bjørn Erik 

 Bagn/Begnadalen: Anne og Bjørn Roger 

i. BR sjekker med gruppeleder om det vil være behov for et besøk 

5. NM i speiding 

 ”Referat” v / Kim 

i. Avholdt i Trondheim i juni 

ii. 98. plass og 99. plass for våre patruljer 

iii. Flere ledere fra kretsen hjalp til på arrangementet 

6. Sommerleir 2014 

 ”Referat” fra Østre Toten v/ Einar 

i. Totenåsen i juni, 3-4 dager 

ii. Litt dårlig vær 

iii. Bra oppmøte 

 ”Referat” fra Gjøvik og Brandbu v/ Bjørn Roger / Kim / Bjørn Erik 

i. Stokken utenfor Kristiansand. Nasjonal sjøspeiderleir 

ii. Varierende vær. Mye vind i begynnelsen, kjempevær etter hvert 

iii. Ca halvparten av medlemmene deltok 

iv. Sjøspeiderleir anbefales, litt annerledes enn vi er vant med 

 1. Biri dro ikke på leir i år 

i. Pga tragiske omstendigheter, heldigvis ble alle utgifter betalt tilbake 

 Har noen hørt noe fra andre grupper? 

i. Ingen har hørt noe 

7. Fossekallen 2014 

 ”Referat” v /Kim 

i. Fint opplegg 

ii. All mat ble laget på bål 

iii. ”Målet” var turen 

iv. Anbefales på det sterkeste 
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8. Peffkurs 1 og 2, september 2014 

 Hva er planlagt? 

i. Nordhue 

ii. Påmelding via min.speiding er åpen nå, etter litt bugs til og begynne med 

9. Lederkurs, november 2014 

 Hva er planlagt? 

i. Vi tilbyr Trinn 1 

ii. Sted: Hammeren 

10. Eventuelt 

 Hemmelig sak (bare styret vet) 

 Anna har laget luer til oss, ble delt ut og bilder ble tatt 

 Kano stjålet – er nå kommet til rette igjen 

 Stenbergdagene vel gjennomført: Kano, karusell og gratis sveler 

 Neste styremøter: 23.10, 11.11 + juleavslutning 09.12 

 Novemberting: 18.11 

 

 

Referent: Bjørn Roger 


