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REFERAT GRUPPETING 
GJERPEN MSK SPEIDERGRUPPE 

Dato:  19. august 2015  kl 18:00 

Sted: Bente sin hytte 

Til stede:  Randi Fjose Johansen Inger Kirsten Ramsli , Einar Ramsli, Bente Oterholt, Kirsten B. Kjeldsen, 

Ulla Thoresen, Anne Grete Doksrød, Kjetil Skovly, Joakim Augestad, Jon Harald Fjose Johansen 

07/2015 Referat fra møtet 21. januar 2015  

Godkjent,. Referat ligger på hjemmesiden  på fliken dokumenter 

08/2015 Soimmerleiren 

Årets sommerleir var kretsleir i Lunde. Vi var der med 14 speidere og to ledere + noen som var 

å hjalp til enkelte dager. Vi var sammen med Siljan MSK og samarbeidet fungerte kjempebra. 

Peffen og assen gjorde en meget god jobb. Erfaringen med å ta med de elste speiderene for å 

starte oppbygging av leiren var vellykket. 

Vi var nødt til å sende to speidere hjem. Dette oppleves fra lederne som akseptert fra 

foreldrene sin side. 

09/2015 Enhetene 

Flokken har igjen 7 speidere etter overgang av 6 til troppa. En kort opptelling av intreserte 

barn så ser det ut til at flokken blir på minst 11 til høsten. Kirsten B. Kjeldsen er med som ny 

leder, ellers er lederstaben som før. 

Troppa har 25 på listen, men det er kommet signaler på at en jente slutter. Usikkerheten 

rundt hvem som blir med videre så venter en med å omstokke patruljene. Lars, Martin og 

Simon fortsetter som peff. Assistenter avventes til patruljene er klar. Første del av høsten 

kjører vi med aspirantpatrulje der Joakim tar ansvaret med hjelp fra Jon Harald. Det to går inn 

som troppshjelpere (lederaspiranter). Ellers er lederbemanningen som før. 

Laget fortsetter med Kjetil som lagleder. Joakim og Jon Harald er nye roveraspiranter. 

10/2015 Fellesarrangemet i gruppa 

Følgende fellesarrangement er satt opp på terminlista: 

 26. aug Oppstartmøte Felles åpning, merkeutdeling, overgangsermoni 

  resten gjøres separat. Foreldremøte kl 1900 

 30. sep Gruppemøte Bilder fra verdensjamboree. Flokken lager leker 

  med int tilsnitt 

 6-8 nov Gruppetur Planlegges på gruppeting 14. oktober 
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 2. des Gruppemøte Tradisjonell grøtfest 

Randi sjekker opp rammene for gudstjenesten 18. oktober for å se om den er tilpasset vår 

aldersgruppe. 

11/2015 Leie av hytte på Svanstul 

Vi har fått tilbud om å leie hytte på Svanstul. Leieprisen er på 6000 kr pr år. Forutsetningen er 

at vi etterser hytta jevnlig. 

Vedtak:  Vi er interessert i å leie hytta under forutsetning av at en foreldregruppe tar på 

seg ansvaret for drift og vedlikehold av hytta 

11/2015 Pizzakveld  

Minner om pizzakveld 25. september. Siljanlederne inviteres. 

Etterord. Siljan har troppstur den helga 

12/2015 Hesteskokasting 

Joakim dro av med seieren etter en stigning i kastingen. 

12/2015 Festlig samvær med mat 

Bente hadde stelt i stand til et flott spekemat måltid. 

 

Neste gruppeting er 14. oktober kl 1900 på GMK 


