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REFERAT GRUPPETING 
GJERPEN MSK SPEIDERGRUPPE 

Dato:  14. oktober kl 19:00 

Sted: Gjerpen Misjonskirke 

Til stede: Felix Heckel,  Inger Kirsten Ramsli , Einar Ramsli, Bente Oterholt, Kirsten B. Kjeldsen, Kari 

Marthe Thoresen, Anne Grete Doksrød, , Joakim Augestad, Jon Harald Fjose Johansen 

13/2015 Referat fra møtet 19. august 

Godkjent,. Referat ligger på hjemmesiden  på fliken dokumenter 

14/2015 Gruppetur 

Det ble enighet om følgende arbeidsfordeling 

 Innkjøp mat  Anne Grete og Bente 

 Lage infoskriv  Einar 

 Leirbål lørdag  Roverlaget 

 Fellesaktivitet lørdag Einar 

 Natursti søndag  Joakim 

 Scouts Own søndag Inger Kirsten 

15/2015 Hytta 

Det ble informert om arbeidet med hytta 

16/2015 Regnskap 

Regnskapet viser pr dato et underskudd på knappe 18.000. Det mangler en del inntekter, men 

kostnadene i forbindelse med innredning av hytta er ikke med. Det forventes ett underskudd i 

år, men ikke så høyt som budsjettert. 

17/2015 Høring ny formålsparagraf 

Einar lager ett utkast til høringsuttalelse. Gruppetinget ment at ingen av forslagene ivaretar 

ønske om å beholde den kristne formålsparagrafen. 

18/2015 Gruppeleder 

Forsøksordningen med å fordele gruppelederjobben har ikke fungert. Einar sa seg villig til å 

være gruppeleder under forutsetning av at han kan trekke seg ut fra aktiv arbeid i troppa. 

Vedtak: Einar Ramsli velges til gruppeleder for to år. Bente og Anne Grete deler på 

troppsledervervet. 
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19/2015 Status enhetene 

Troppa har mistet en del medlemmer i høst og er nå nede på 20 medlemmer. Flokken har stor 

tilstrømning og er opp i 15 medlemmer. Lederdekning er ett problem og det forsøkes løst 

gjennom å innkalle foreldre som hjelpere. 

20/2014 Eventuelt 

Grøtfest 

Følgende fordeling ble gjort 

 Randi fikser mat 

 Pastoren er bedt om å holde en kort andakt 

 Kari Marthe lager billedserie. De som har bilder sender det til henne 

 Joakim leder møte 

 Einar lager kjøreplan (han er på jobbreise og kan ikke være med) 

 Lederne i enhetene tar opp speidere og deler ut merker 

 

Datoer for 2016 

 Lederpizza i månedsskifte jan/feb 

 Vintertur 2. – 3. april 

 Kretsbannerkonkurransen 16. – 17. april 

 Småspeidersamling 17. april 

 St. Georgsdagen 23. april 

 Avslutningstur 21. – 22. mai 

 Ønsker om en gudstjeneste på GMK i  løpet av våren 


