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REFERAT GRUPPETING (ÅRSMØTE) 
GJERPEN MSK SPEIDERGRUPPE 

Dato:  5. februar 2014  kl 19:45 

Sted: Hos Einar og Inger Kirsten 

Til stede:  Randi Fjose Johansen Inger Kirsten Ramsli (sak 7/2014), Einar Ramsli, Bente Oterholt, Geir 

Åsmund Gløsmyr, Felix Heckel, Kari Marte Thoresen, Anne Grete Doksrød 

01/2014 Referat fra møtet 14. august 2013  

Godkjent. Referat ligger på hjemmesiden  på fliken dokumenter 

02/2014 Årsmelding 2012 

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

ute på nett. 

Vedtak: Årsmeldingen med foreslåtte tilføyelser godkjennes 

03/2014 Regnskap 2013 

Einar gikk igjennom regnskapet. Utsendt regnskap var feil så ett nytt ble lagt fram. Regnskapet 

for 2013 gjøres opp med et underskudd på kr 4.992. Heldigvis har gruppa noe midler å tære 

på, men det er viktig en beholder inntektene på det nivået som vi har i dag. Alternativet er at 

vi må øke kostnadene ved å være medlem. Speiderne betaler i dag ca 600 kr i 

medlemskontingent hvorav ca 80 kr går til gruppa og 140 kr til Misjonsforbundet UNG. Det 

vedtatte regnskapet ligger på nett sammen med årsmeldingen. 

Vedtak: Regnskapet godkjennes 
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04/2014 Budsjett og større anskaffelser i 2013 

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

Budsjettet foreslås med et underskudd på kr4.700. 

Vedtak: Følgende budsjett vedtas 

 

  

05/2014 Høring ny speiderlov 

Speidernes fellesorganisasjon (Spf) vedtok i 2011 å starte en prosess med revisjon av 

speiderloven. Det ønskes en bred verdidebatt i hele Speider-Norge, både internt og på tvers 

av forbundene, og prosessen tar sikte på endelig vedtak i Speidernes fellesorganisasjon våren 

2015.  

Gruppa har mottatt høringsutkastet som ble vedlagt innkallingen. Gruppetinget hadde en lang 

diskusjon rund forslaget, spesielt med vekt på §1 der det er tre forslag. Gruppetinget gikk inn 

for forslag A som en videreføring av dagens paragraf. Ellers ment gruppetinget at nedkorting 

av ordlyden i de ulike paragrafene gjør at man mister viktige nyanser. 

Vedtak:  Einar lager et høringssvar som avspeiler debatte. Dette sendes ut på en 

mailrunde. 

 

  

 Inntekter Utgifter Inntekter Utgifter

Flagging 20 130,00     -                 20 000,00     

Offentlig støtte 32 321,50     -                 15 000,00     

Privat støtte 7 097,40       -                 8 000,00       

mva kompensasjon 3 267,00       -                 3 000,00       

Kontingent 5 458,70       -                 3 000,00       

Utleie -                 -                 

Deltagerbetaling 9 950,00       -                 6 000,00       

Diverse inntekter -                 

Videresalg speiderartikler 6 613,00       9 621,00       6 000,00       6 000,00       

Andre arrangement -                 28 718,41     15 000,00     

Sommerleir tropp 46 220,00     55 859,60     10 000,00     10 000,00     

Forbruksmateriell -                 2 680,53       5 000,00       

Utstyrsanskaffelse -                 25 140,58     20 000,00     

Kursutgifter -                 5 000,00       8 000,00       

Speideraksjonen 2 964,00       2 964,00       

Lederomsorg -                 8 889,81       9 000,00       

Andre utgifter -                 556,00           3 000,00       

Renter 416,00           -                 300,00           

Total 134 437,60   139 429,93   71 300,00     76 000,00     

Over/Underskudd -4 992,33      -4 700,00      

Budsjett 2014
Regnskap 2013 Budsjett
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06/2014 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. 

07/2014 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. 

08/2014 Ledersamling 

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

inviteres. 

09/2014 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. 

. 


