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Til stede: 
Bjørn Roger 
Anne 
Bjørn Erik 
Kim 
Einar 

  

Kretsstyremøte 
Hjemme hos Kim torsdag 23.oktober 2014 kl 19.00 

Sakliste 

1. JOTA på Biri 

 ”Referat” fra Anne / Einar / Bjørn Roger 

i. Vi er meget fornøyd med arrangementet. 

ii. Dårlig vær lørdag, bra vær søndag. 

iii. Masse kule aktiviteter; kasseklatring, radio, papirlaging, skinnarbeid, primitiv 

mat, skattejakt, morse/koder. 

iv. Hyggelig å ha besøk av to grupper fra Hed/Opp K/M og en gruppe fra 

Gudbrandsdal krets. 

v. Vi må regne med å kunne tilby mat/middag på store kretsarrangementer skal 

vi kunne forsvare en relativt høy deltakeravgift. Og høy deltakeravgift er 

nødvendig for at vi skal kunne skape overskudd i kretsen. 

 Økonomi / fakturering 

i. Bjørn Roger ordner fakturering til gruppene som var med 

ii. Det ser ut til at vi får ca 7500-8000 kr i overskudd, mot budsjettert ca 10.000 

kr. Grunnen ser ut til å være litt sammensatt; litt dårligere kioskinntekt enn 

budsjettert, litt færre deltakere enn vi regnet med og noen generelle utgifter vi 

ikke hadde tenkt på. Vi må bli flinkere til å prøve å få med alle utgifter når vi 

budsjetterer store kretsarrangement. Dette bør være en del av kretsstyrets 

jobb før arrangementskomiteen tar over, det er ikke alltid styret er 

representert i arrangementskomiteene. 

2. Småspeiderdagen/KBK 

 Småspeiderdagen gikk omtrent i 0. 600 kr er betalt inn, 595 kr er betalt ut. 

 Deltakerfakturaer for KBK er sendt ut. 

i. Ca 2.000 kr i overskudd. 

ii. Det ser ut til at vi har fått inn deltakeravgiften fra alle grupper. 

iii. Dessverre har vi operert med to forskjellige priser på to forskjellige infoskriv. 

Vi har fakturert for den billigste prisen. Det er det for sent å gjøre noe med nå, 

men litt synd er det. 
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3. Oppfølging av påbegynte ting 

 Kretstilskudd/økonomi: Se pkt 4, kulepkt 2, underpkt i og iv. 

 Kretsens facebookside: Åpnes med brask og bram på novembertinget. 

4. Noe nytt fra ansvarsområdene? 

 Bjørn Roger: vekst, kurs, forbund 

i. NSF satser på friluftslivets år i 2015. 

ii. Det blir spennende å høre hva de sier på speidertinget 

 Bjørn Erik: økonomi, mjøsklubbleir 

i. Vi gikk gjennom de foreløpige regnskapstall. Først så det ut som at vi hadde ca 

kr 7.000 i overskudd, men vi fant en stor feil. Ca hele overskuddet var en 

feilinnbetaling fra Brandbu, som skulle gått til Gjøvik. Dette var betaling for 

buss til årets sommerleir. Når vi lager en ca oversikt for forventede utgifter ut 

året, må vi regne med at vi går ca kr 10.000.- i underskudd i kretsen for 2014. 

ii. Det er viktig at vi får på plass arrangementsregnskapet for JOTA ganske raskt, 

helst før november er omme. Bjørn Roger holder styr på dette. 

iii. Vi har fått ”søknad” på kr 5000.- fra leirkomiteen. Bjørn Erik sørger for at 

dette blir betalt inn. Vent en ukes tid, leirk0ntoen er ikke oppe og går helt 

ennå. 

iv. Vi må tenke ut noe lurt til februartinget ang økonomi, som vi kan legge fram 

for tinget, og stemme over. 

 Kim: hjemmeside, rover 

i. Hjemmesiden oppdateres litt etter innfallsmetoden 

ii. Referater fra kretsstyremøter må legges ut etter hvert som de foreligger 

iii. Vi prøver å lage en egen fane på siden, der innholdet skal være 

økonomirelaterte ting. Kim ordner dette. 

iv. Hjemmesiden er litt gammeldags, og det er ikke alltid like lett å skjønne 

hvordan man oppdaterer alt 

5. Gruppeansvarlige 

 Gjøvik: Anne og Einar 

i. Utgår 

 Biri: Kim og Bjørn Erik 

i. Utgår 

 Østre Toten: Kim og Bjørn Roger 

i. Utgår 
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 Brandbu: Anne og Bjørn Roger 

i. Gruppa besøkes 3. november 2014 

ii. Statusrapport legges fram på neste styremøte 

 Leira: Einar og Bjørn Erik 

i. Bør besøkes på nyåret 

 Bagn/Begnadalen: Anne og Bjørn Roger 

i. Bør besøkes på nyåret 

6. Peffkurs 1 og 2, september 2014 

 ”Referat” v/ Kim / Bjørn Roger 

i. 70 deltakere 

ii. PF 1 og PF 2 bør ikke arrangeres samtidig, det blir for kaotisk 

iii. Dette er det tatt høyde for i mjøsklubben, slik at PF 1 nå arrangeres hver høst, 

og PF 2 hver vår. 

7. Lederkurs, 8. – 9. november 2014 

 Avholdes på Nordhue ved Elverum 

 Kursbolkene ”Sikkerhet på tur” og ”Praktisk friluftsliv” tilbys 

 5 deltakere påmeldt så langt, hvor av 3 fra vår krets. Kanskje påmeldes 2 til fra 

kretsen. 

8. Speidertinget 

 Einar gikk raskt i gjennom sakene 

i. Noen høydepunkter: 

1. Religion. SpS foreslår en lengre prosess for å kunne endre de 

foreslåtte tiltak i grunnreglene 

2. Underskudd på ca 1.000.000 for både 2015 og 2016 er budsjettert 

med 

3. Vi stiller oss bak valgkomiteens innstilling til styrer og stell sentralt 

4. Mye tunge og vanskelige saker denne gangen. Kretsens delegater 

(Einar og Bjørn Roger) tar ikke stilling til så mye før vi kommer dit og 

hører på hva ”folk” sier 

ii. Speidertinget ble også gjennomgått på JOTA forrige helg, med alle lederne i 

kretsen som var til stede. 
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9. Novembertinget 

 Sted 

i. Bjørn Roger hører med Nils-Fredrik om Gjøvik VGS kan brukes 

ii. Alternativt er både Kløverstua og Betel aktuelle steder 

 Innbydelse 

i. Bjørn Roger lager denne, og sender ut relativt raskt 

 Delegater 

i. Tipper ca 15 personer 

10. Eventuelt 


