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REFERAT GRUPPETING 
GJERPEN MSK SPEIDERGRUPPE 

Dato:  23. august  kl 18:00 

Sted: Luksefjellvegen 207 

Til stede:  Inger Kirsten Ramsli, Einar Ramsli, Bente Oterholt, Randi Fjose Johansen, Anne Grete 

Doksrød, Jon-Harald Fjose Johansen, Thea Marie Christensen, Simon Doksrød, Martin 

Gløsmyr, Helene Bjorsvik, Øistein Johansen, Ingar Nordang 

11/2017 Referat fra møtet 23. januar 

Vedtak: Godkjent.  

Referat ligger på hjemmesiden på fliken dokumenter 

12/2017 Status enhetene 

Status før høsten starter ble drøftet, spesielt ble ledersituasjonen i flokken grundig berørt. 

Dette fordi vi har få ledere her og det krever minimum to voksne på hvert møte. Til tross for 

den anstrengte situasjonen velger vi å ta opp nye speidere i høst. Det kan være en aktuell 

problemstilling å flytte 4. klassinger over til troppen allerede i januar. Dette må drøftes 

nærmere når en ser rekrutteringen i høst. Roverne var på tilbudssiden når det gjelder å hjelpe 

til både i tropp og lag. 

13/2017 Felles samlinger i Gruppa høsten 2017 

Skolestart 21. august 

▪ Høsthaik Skienspeiderene 2. til 3. september.  

▪ Kombikurs Hovden 22. til 24. september 

▪ 1. oktober gudstjeneste med kirkekaffe 

▪ Høstferie uke 41 (f.o.m. mandag 9. oktober  t.o.m. søndag 15. oktober) 

▪ 17. oktober vi arrangerer kretsting 

▪ 21. - 22. Joti. Her må vi ha samtale med Siljan 

▪ 3. – 5. november gruppetur Svanstul 

▪ Høstavslutning (grøtfest 29. november) 

▪ søndag i advent 3. desember 

14/2017 Regnskap pr 1. august 

Pr august har vi et overskudd på ca 10.000. Imidlertid er de store inntektene kommet inn, 

mens vi må regne med kostnader i løpet av høsten 
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15/2017 Hytta 

Følgende saker ble prioritert. 

• Hovedrengjøring hytte 

• Rydde rundt hytta 

• Beise gapahuk 

• Fundament for grillplass 

• Ved 

• Gruse opp foran hytta 

• Lage låsbart kanostativ 

Troppa har planlagt to turer til Svanstul for å ha dugnad i forbindelse med att de skal ta God 

Tørn merke. Det er 15. – 16. september og 27. september. Den siste dagen hadde de tenkt å 

bruke til å få på plass ved. 

16/2017 Skaff midler til gruppedriften gjennom Speidervenn 

Norges speiderforbund har utviklet Speidervenn, en giverløsning som gjør det enklere for 

speidergruppa å verve støttespillere. Den innebærer at enkeltpersoner og bedrifter lett kan 

støtte speidingen med enten et enkeltbeløp, eller et fast, månedlig beløp som de selv velger 

størrelsen på. Mer info på https://speiding.no/grupper/administrasjon-og-okonomi/stotte-og-

tilskuddsordninger 

Vedtak: Vi benytter oss ikke av dette  

17/2017 Frekvens og innhold på Gruppeting 

Lederne ser ikke behov for å øke frekvensen på gruppeting. Neste møte blir da i januar 2018 

18/2017 Eventuelt 

Leir 2018. Troppa er invitert til vennskapsleir med de engelske og tyske speiderne. Det er 

planlagt holdt i perioden 2. til 12. august. Siljan MSK har planlagt å være med. Vi ønsker også å 

delta. 

Kroner til misjonen Vi ønsker å være med på dette opplegget. Forutsetningen er at foreldrene 

får skriftlig informasjon før vi starter å samle inn. 

Kombikurs. Det oppfordres til at lederne går på kurs. Gruppa betaler lederkursa. 

World Jamboree 2019 Dette er en opplevelse mange bør få med seg, selv om det er kostbart. 

Leieren avholdes i USA. Nettsiden for den norske kontingenten er 

http://www.jamboree2019.no 

http://speiding.us4.list-manage.com/track/click?u=20f11378f17f9b914c43e7fd0&id=3fb8778e24&e=300a382245
https://speiding.no/grupper/administrasjon-og-okonomi/stotte-og-tilskuddsordninger
https://speiding.no/grupper/administrasjon-og-okonomi/stotte-og-tilskuddsordninger
http://www.jamboree2019.no/

