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REFERAT GRUPPETING  
GJERPEN MSK SPEIDERGRUPPE 

Dato:  juni 2014   

Sted: Hos hytta til Bente 

Til stede:  Randi Fjose Johansen Inger Kirsten Ramsli Einar Ramsli, Bente Oterholt, Geir Åsmund 

Gløsmyr, Ulla Thoresen, Anne Grete Doksrød 

10/2014 Referat fra møtet 5. februar 2014  

Godkjent. Referat ligger på hjemmesiden  på fliken dokumenter 

11/2014 Regnskap 

Vi har ikke brukt så mye penger i vår. , men på grunn av lav deltagelse på troppsleiren må den 

forventes gå med underskudd. 

Vi har ikke mottatt vår andel av momsrefusjon som er utbetalt til menigheten i desember 

2013. Ingar følger opp saken overfor styret. Det dreier seg om knappe 11.000 kr. 

12/2014 Lagerbod 

Vi har fått delvis finansier en lagerbod av kommunen. Gruppeleder får fullmakt til anskaffelse 

av en lagerbod. 

Etterord: Menighetens styre har ikke gitt tillatelse til å sette opp en bod på tomten. I tillegg 

har de revet den boden vi lagret utstyr og stuet det inn sammen med mye annet i på ett lager. 

13/2014 Lederoversikt 

Randi, Felix og Inger Kirsten fortsetter i Flokk 

Einar, Anne Grete, Bente, Kari Marte og Kjetil har troppa 

Bente og Kjetil har laget. 

14/2014 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. Det ser ikke ut som det er snarlig mulig å få 

avløsning så noen av oppgavene ble fordelt: 

 Medlemsregistrering skal gjøres av lederne i de ulike enhetene 

 Lederomsorg (pizzakveld) organiseres av Bente 

 Informasjon/oppdatering av nettsidene gjøres av lederne i enhet 

 Søknader  gjøres av kasserer  

 Organisering av gruppeting delegeres se egen sak 
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15/2013 Gruppeting høsten 

 23 september – Opplæring i medlessystemet og nettsiden (Anne Grete) 

 12 november  (Felix) 

16/2013 Ledersamling 

Det ble besluttet å ha pizzafest for ledere og familie fredag 17. oktober.  Siljanlederne 

inviteres. 

17/2013 Lederkontingent 

Vi fortsetter praksisen med at de av lederne som ønsker å få refundert medlemskontingenten 

fra gruppa får det. 

 


