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REFERAT GRUPPETING 
GJERPEN MSK SPEIDERGRUPPE 

Dato:  21. mars 2018 kl 19:30  

Sted: Gjerpen Misjonskirke 

Til stede:  Inger Kirsten Ramsli, Einar Ramsli, Bente Oterholt, Randi Fjose Johansen, Simon Doksrød, 

Sigrid Ramsli 

11/2018 Medlem og ledersituasjonen i gruppa 

Til høsten vil vi, hvis vi ikke rekrutterer ha 9 i roveralder, 12 i troppsalder og 4 i flokkalder. Disse 

er fordelt på fødselsår som vis under 

 

 

I henhold til det Randi kan fortelle vil vi sannsynligvis miste tre av de som skal over i troppen. 

En vil her da stå igjen med tre gutter som har en utfordrende oppførsel. 

I troppa har en store problem med å få de eldste til å fungere som en patrulje, selv om det 

hadde vært det naturlige. Her er det spesielt en som ser ut til å ha negativ innflytelse på noen 

flere. 

På ledersiden står flokken igjen med en leder, og i troppa så er det to ledere hvorav en på grunn 

av jobbsituasjon ikke har anledning til å være med på så mange møter. 
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Skal gruppa bestå må en rekruttere speidere inn i troppa og da i de yngste årskulla. Dette krever 

imidlertid lederressurser. Vi må derfor få de eldste til å fungere som en selvdrevet patrulje, selv 

hvis dette innebærer at noen må slutte.  

For å løse ledersituasjonen i flokken må vi ha roverne på banen, gjerne ved at de alternerer med 

å hjelpe til, f.eks ett møte i måneden. Vi må også være klarere på at vi må ha foreldre til å hjelpe 

til.  

På troppssiden må vi også finne en ordning med hjelp. Siljan MSK har sagt at det er greit at vi 

har ett felles troppsmøte i måneden. De andre ukene vil da naturlig nok være separate 

patruljemøter. 

Lederne i tropp og flokk arbeider med utkast til opplegg for høsten og vi diskuterer dette på 

neste gruppeting i juni. 

12/2018 Jubileumsleir 

Vi prøver å være med på jubileumsleir. Minimum antall settes til 4 i troppa. Marte og Simon har 

sagt seg villig til å være ledere på den leiren. Påmeldingsfrist 1. april. Gruppeleder lager skriv og 

sak på nettsiden. 

13/2018 Vardetenning 

Vi arrangerer vardetenning 26. mars kl 1930 på Kikuthytta. Gruppeleder lager en sak på 

nettsiden 

14/2018 Neste gruppeting 

12. juni kil 18:00 hos Inger Kirsten og Einar 

 

 

 


