Referat fra Kretsting 18. november 2014 i Auditorium 6.213 på Gjøvik VGS
Til stede:
16 delegater. 4 fra Biri, 2 fra Gjøvik, 5 fra Østre Toten samt fulltallig kretsstyre. Gruppene Brandbu, Leira, Bagn
og Begnadalen stilte ikke med delegater på tinget.
1.
Åpning og velkomst ved Bjørn Roger.
a) Terminliste 2015 ved Bjørn Roger: (Se forslag/endelig liste)










Vintertur: Diskutert om dette er riktig tid for å ta en vintertur. Det finnes argumenter både for og imot.
Et alternativ som ble brakt på banen var å arrangere en felles snøhuletur for de eldre speiderne på
dette tidspunktet og en felles tur for alle litt senere på våren. Etter litt diskusjon ble det stemt og
enstemmig vedtatt at forslag om vintertur 7.-8. februar beholdes med Gjøvik som arrangør. Saken tas
opp for ny vurdering for 2016. Det nevnes for øvrig at det ikke er egnet for småspeidere på denne
turen, da det er begrensede muligheter for innendørs overnatting utover beredskap for de som
overnatter ute.
St. Georgsdag: Dato endres til 22. april og Biri tok på seg jobben med å arrangere.
Småspeiderdag 10 mai: Det finnes pr dd ingen arrangør, kretsstyret tok på seg oppgaven med å
utfordre Bagn/Begnadalen.
Kretsbannerkonkurranse 8.-10. mai: Arrangeres også i år av Follebu/Fjerdum da de selv mener de skal
kunne lage et bedre arrangement denne gangen. Det var litt uforståelig for oss, da vi syns
arrangementet i 2014 var veldig bra. Kommentar som kom var at det er viktig at noen ikke ”får hevd”
på et slikt arrangement. Det skal ambulere rundt mellom de forskjellige gruppene i kretsene.
Peffkurs 1, 25.-27. september: Diskutert om dette burde flyttes da det kolliderer med høstferien på
skolene, men etter litt diskusjon ble datoene beholdt.
Jota/Joti 17.-18. okt: Ingen arrangør, kretsstyret tar på seg jobben med å utfordre Leira.
Nasjonalt arrangement for ledere/rovere bør inn på terminlista.

2. Superhelg/årsmøte


Se kommentar under punkt 1

3. Info fra styret


Kretsens økonomi er anstrengt, det ligger an til å bli et lite underskudd i år. Lederfondet er også snart
oppbrukt. Styret vil legge fram et forslag til økt kontingent for medlemmer neste år. Oppfordring til
styret om å «legge på litt» på kostnader som de enkelte speidere og grupper blir fakturert for
kretsarrangementer. 50 kr mer for hver speider og at grupper også betaler litt – de kan jo søke og få





dekket kostnader via frifond – lederutvikling. Styret kan ”foreslå” fellesarrangementer gruppene kan
søke midler til, og lage overskudd på disse slik at kretsen på den måten får inn noe midler.
Verdensjamboreen i Japan: Kretsen vil dekke inntil 500 kr til hver deltaker (ikke stab) på leiren, men
hver enkelt deltaker må sette opp en skikkelig søknad til kretsstyret.
Kretsens Facebookside offisielt åpnet. Regler for denne er lagt ut der, den er kun ment som et tillegg
til, ikke i stedet for, kretsens nettside.
Friluftlivets år 2015: Biri har fått med seg varaordfører og Gjøvik ordfører til overnatting
ute/telt/gapahuk ifm. offisiell åpning 13. januar. De andre gruppene i kretsen oppfordres til lignende
«stunts». Dette er en fin måte å fremme speiderarbeidet og bidra til visjon om økt medlemsmasse! Vi
prøver også å få til noe ifm. St. Georgsdagen i april.
Søk for øvrig opp Haikeligaen (K/M) og Hundremeterskogen (NSF) på nettet og registrer dere for
arrangementene der!

4. Speiderting



Foredrag av Einar mht visjon, langtidsplan etc. Detaljer kan finnes på tingets nettsider,
www.speidertinget.no.
Ny speiderlov: Kun paragraf 1 ble vedtatt endret, denne lyder nå

o

En speider søker sin tro og respekterer andres

5. Speider-/roverforum


Info fra Runar

6. Avslutning


Bjørn Roger takket for fremmøtet og for kringle bakt av Anne.

Bjørn Roger Jensen

Bjørn Erik Wold

Kretsstyreleder

Referent/Kretsstyremedlem

