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REFERAT GRUPPETING (ÅRSMØTE) 
GJERPEN MSK SPEIDERGRUPPE 

Dato:  21. januar 2015  kl 19:30 

Sted: GMK 

Til stede:  Randi Fjose Johansen Inger Kirsten Ramsli , Einar Ramsli, Bente Oterholt, Ingar Nordang, Felix 

Heckel, Ulla Thoresen, Anne Grete Doksrød, Kjetil Skovly 

01/2015 Referat fra møtet 12. november 2014  

Godkjent, med en endring Ingar Nordang tar flagging 7. juni. Referat ligger på hjemmesiden  

på fliken dokumenter 

02/2015 Årsmelding 2014 

Årsmeldingen ble gått igjennom. Det ble gjort enkelte tilføyelser Vedtatte årsmelding ligger 

ute på nett. 

Vedtak: Årsmeldingen med foreslåtte tilføyelser godkjennes 

03/2015 Regnskap 2014 

Einar gikk igjennom regnskapet. Regnskapet for 2015 gjøres opp med et overskudd på  knappe 

20.000. Hovedårsaken til dette er den planlagte redskapsboden ikke ble realisert og at vi har 

hatt færre på Hovden kursene enn vi håpet. Speiderne har gjennom kontingent og betaling for 

turer også betalt inn mer til drift av gruppa enn budsjettert. Det framkom på møte at enkelte 

ledere hadde hatt kostnader i 2014 som ikke var blitt refundert og bokført. Dette handteres av 

kasserer gjennom en avsetning i 2014 regnskapet. 

 

Vedtak: Regnskapet godkjennes med de ekstra avsetningene 
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04/2015 Budsjett og større anskaffelser i 2015 

Forslag til budsjett ble gjennomgått. Det legges opp til noen større anskaffelser i år. Budsjettet 

foreslås med et underskudd på 28.900. 

Vedtak: Følgende budsjett vedtas 

 

Vedtak: Følgende større anskaffelser godkjennes 

 Mattelt til bruk på leir 

 Lavvokasser 

 ”Anna” dokker med duk 

 Låsbart skap 

 Bærbar PC 

05/2015 Støtte til deltagere på verdensjamboree 

To av våre mest trofaste speidere deltar på verdensjamboree i Japan. Kostnadene er 

betydelige og gruppa ønsker å gi en støtte til denne leiren. 

Vedtak:  Hanne Marte Ramsli og Kari Marthe Thoresen gis hver en støtte på 2.500 kr. 

Det er forventet at de holder et møte med biledkåseri fra leiren og turen rundt i 

Japan. 

 Vedtaket er ett enkelvedtak og eventuelle støtte til framtidige Jamboree 

deltakere må behandles spesielt på gruppeting 
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06/2015 Pizzakveld  

Felix tar ansvar for pizzzakveld 27. februar 

06/2015 Gruppeturen i juni 

Randi, Kjetil og Bente har ansvaret for å planlegge rammene for denne turen, dvs sted og 

opplegg for fellesdelen av turen. Den enkelte enhet har ansvaret for den delen av turen som 

de er for seg selv. 
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06/2015 Gruppeleder 

Einar har vært gruppeleder i 5 år som er over maksimum tid iht lovene. I tillegg er det mye å 

gjøre i troppen. Einar ønsker derfor avløsning. Styret i menigheten er utfordret til å finne ny 

gruppeleder. 

07/2015 Status enhetene 

Troppen har ca 21 speidere på møtene, kjørt nå med en blanding av troppsmøter og 

patruljemøter. Halvparten av møte er planlagt som utemøter. I tillegg kan patruljene velge å 

ha noen flere utemøter.  På patruljemøtene er patruljeførerne ansvarlig for programmet, men 

med noe styring på innholdet i møtene.  

Flokken har hatt veldig få speidere (5), noe som gjør at det er vanskelig å få til leker og 

konkurranser som er metoden i flokken. En mulig årsak til den lave interessen kan være at 

klassene på Venstøp er små. Det er gjort forsøk på å dele ut lapper på Gjerpen barneskole, 

men det er usikkert om lappene kom fram. Flokklederne vil i vår vurdere om vi skal begynne å 

rekruttere i 2. klasse. Det forutsetter at 4. klassingene (de som har gått i flokken i tre år) kan 

begynne som aspiranter i troppa på våren i 4. klasse 

Laget har begynt og røre på seg. De ønsker å kjøpe inn presenninger til en lavvo på leirplassen, 

noe som er ok. 

08/2015 Ledersamling 

Det ble besluttet å ha pizzafest for ledere og familie fredag 28. februar.  Siljanlederne 

inviteres. 

09/2015 Eventuelt 

Det som ble tatt opp under eventuelt var troppsleiren. Det ble besluttet at Randi, Marie og 

Kari Marte skal være Gjerpen sine representanter i en leirkomite. Einar tar kontakt med Siljan 

for å få til en felles komite. 
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