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7. februar 2014

1. Åpning med flaggsangen
2. Konstituering av tinget:

Tilstede: Bagn: 1 delegat, Biri:2, Gjøvik: 7,ØstreToten: 5+l observatør, styret: 5
Ordstyrer: Tore Arnesen, Gjøvik
Referenter: Anna Glommen, Gjøvik og Elin Sletten, 1. Biri
Tellekorps. Eli, 1 Biri og Runar, eøvik
To til å underskrive protokollen: Bjørn Roger, Gjøvik og Ina Maria, Østre Toten

Liten øhing i medlemstalli20l3
Gruppene oppfordres til å sende inn stofltil kretsens nettside, også til siden der
gruppene presenteres.

Kommentarer til årsmelding:
- Lederkurs på Hammeren i april avlyst, påmeldte deltager deltok på annet kurs
fu smeldingen godkjent med innvendinger.

4. Andre raDporter:

Rapport kanohenger øst:

- Leieinntekter kanohenger øst: 6000 kr, ikke 5000 kr som skrevet i rapporten.
- Erstatning (539 kr) er betalt tilbake nå.

Rapport kanohengere gods ent.
Rapport klatretau godkj ent.

- 3 5 192 W overskudd. Dette er bra etter å ha gå*t i underskudd de siste årene.
Kommentarer til regnskapet :

- Lite utgifter i sammenheng med landsleir. Pga. kretsens økonomi betalte kretsen
kun for kretsleder, ikke transport som fbrst antatt.

- Kanohengerutgift: styret vedtok i2013 å kutte forsikringen på kanoene, den dekket
bare hengeren ved stjeling.

Regnskapet godkjent.

Vestoppland krets
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6. Innmeldte saker;

Ingen saker innmeldt.
7. Valg ved Thorbjørg. valgkomite.

Styre:

- Ny kretsleder for to år.BjørnRoger N. Jensen, Gjøvik
- Nytt styremedlem for to år: Bjørn Erik Wold, Gjøvik
- Nytt varamedlem for ett år: Einar Nordengen, Østre Toten
Valgkomite:
- Nytt medlem i valgkomite for to år: Nils-Fredrik pedersen, Gjøvik
Speidertinget 3 1 .okt-2 .nov.2OI4
- Representant. Einar Nordengen, Østre Toten
- Vara: Kim Lønstad, Gjøvik
- (Kretsleder er automatisk delegat)

Disse er valgt for to år ved eventuefle ekstraordinære speiderting.
Speiderforum 3.-5.okr 2014.
- Håvard, Østre Toten
- Trym, Gjøvik
- Yara for Håvard: Nikolas, Gjøvik
- Vara for Trym: Mattis, Gjøvik
Roverforum 3.-5.okt 2Ol4:
- Runar Bekkelund, Gjøvik
- Elin Sletten, 1. Biri
Revisor for regnskapsåret ZOl4. Torunn Riise
Kanogruppe Øst'. Gjøvik
Kanogruppe Vest: Bagn
Klatreutsty r . Ø str e Toten

Kommentarer til terminliste:
- Lederkurs vår går ut
- Skal småspeiderdag arrangeres sammen med KBK? Positive erfaringer med begge

deler tidligere.
- Det blir lederkurs i november.
- Sted for Speiderforum/Roverforum må fylles inn
- Friluftslivets dag bra arena for speiderrekruttering
Terminlista godkjent.

9. Budsjett 2014:

Kommentarer til budsjett.
- Budsjettet regner med økning i medlemstall og mindre forskjell mellom betalte og

registrerte medlemmer.
- Kioskdrift på kretsarrangement kan være en
Budsjettet vedtatt.

10. Kretsleir:
- Mjøsklubbleir
Hedmark har spilt inn:
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- Leir ved vann

- Ikke for lang reisevei

- Tidlig i skoleferien (helst første uke)

- Ønske om leir pL øy i Oslofiorden.

Vestoppland ønsker en inntektsgivende leir, gode sjanser for dette.

Gruppene må ta ansvar for å reklamere for leir, slik at speiderne vil prioritere

speiderleir i ferien.

Supert for Vestoppland å ha kretsleir sammen med annen krets g
11. Avslutning med speiderbønn

Bjørn Erik minner om at «Æle barn har rett til å brekke et bein!»

Referenter

Anna Glommen, Gjøvik speidergruppe
Elin Sletten, 1. Biri speidergruppe
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