
Referat kretsstyremøte. 

Follebu Speiderhus 15. april 2012 

Tilstede: Arnfinn Roel, Eli-Brit Y. Holen, Lars Magnus Wiegaard Akre-Hansen, Ann Elin Mortensen og 

Frode Frydenlund. 

Ikke tilstede: Trude Mæhlum, Vidar Hagen 

 

Saker 

 Felles ledermøte i kretsen. 

 Stavanger 2013, “ på egne bein”. 

 Ledertrening i kretsen. 

 Speidertinget. 

 Blåse liv i sovende grupper. 

 Status KBK 

 Roverarbeidet i Gausdal/Kretsen 

 Medlemsregistrering. 

 Arrangementer i kretsen. 

 

Felles ledermøte i kretsen 

Arrangeres på Vinstra tirsdag 17.april. Astrid Hegge (Vinstra Speidergruppe) hjelper til med den 

praktiske gjennomføringen.  

Kretsstyret deltar med 2 representanter, Arnfinn Roel og Eli-Brit Y. Holen og de vil presentere 

følgende saker: 

 Stavanger 2013, på egne bein v. Arnfinn 

 Ledertrening i kretsen v. Eli-Brit 

 Inntrykk fra toppledersamlingen i Bodø v. Arnfinn 

 Arnfinn vil informere om tilskuddsportalen. 

 Jota/Joti 

 Erfaringer etter gjennomførte patruljeførerkurs og lederkurs i Kretsen.  

 Medlemsstatus – oppfølging av kontingent 

 Rekruttering 

o Inspiratorkurs 

o Planlagt rekruttering i egne grupper 

o Gjenetablering på hhv Vinstra og Otta 

 Eventuelt 

 

Stavanger 2013, “ på egne bein” 

Landsleirkomiteen inviterer et utvalg speidere fra hver krets til å være med på prøvehaik siste helgen 

i august. Det er forespeilet 20 fra hver krets og det er kretsstyret som bestemmer hvem som får 



tilbudet.  

Kretsstyrets vilkår for deltagelse er at personen har tatt “Vær beredt merket” Stifinner og deltatt 

på Peff kurs 1. ( 2 ledere  med kjennskap til og erfaring med Peff 1 og 2 + gjennomført Programkurs 

er med som ansvarlig leder ) 

Reisekostnader dekkes sentralt – kostnad pr deltaker er kr 500.-  

Ledertrening i kretsen. 

Helgen 13-15 april ble det arrangert “innføring i friluftsliv” og “programkurset” på Hammeren leirsted 

i Løten.  1 av kretsens ledere deltok på friluftskurset og 5 av kretsen deltok på programkurs. Dette var 

meget bra og budskapet er at kurset er både obligatorisk og nyttig for flere. I tillegg må vi motivere 

flere ledere til å delta på kurs for spesielt å oppdatere seg i bruk av treningsprogrammet 

Kretsen har i dag kun 2 ledertrenere og for at vi skal oppnå å være noenlunde selvgående til og med 

trening 2 MÅ vi få med flere som veiledere og ledertre nere.  

23-25 mars ble det også arrangert “Peff 1” på Fjerdum i Gausdal. Flere speidere utrykte her 

bekymring for at de ikke ville få bruke det de hadde lært på kurset i egen gruppe. Dette oppfatter vi 

som et signal om at vi ikke følger treningsprogrammet og slipper planlegging og gjennomføring av 

møter og turer ned til patruljenivå –  

Nye Peff-kurs vil bli arrangert fortløpende. Det vil bli et krav til deltagerene at du må ha “Vær beredt 

merket” for stifinnere for å kunne delta på Peff 1.  

NSF har i 2011 gjennomgått Treningsprogrammet og anser nå Peff-kursene som starten av 

ledertreningen.  

Helgen 4-6 mai arrangeres det “Inspirator” kurs sentralt i NSF og kretsstyret oppfordrer ledere til å 

delta på dette.  

Helgen 24-26 august arrangeres det “Lederløft” i Stavanger.  Kretsstyret vil gi økonomisk støtte til 

deltagende ledere fra kretsen.  

Det ble diskutert om behov for flere ledersamlinger/lederturer i kretsen og dette vil bli diskutert 

videre på ledermøtet på Vinstra. 

Speidertinget 2012 

Kretsen har ikke fått innspill om saker som ønskes tatt opp på Speidertinget. 

Sovende grupper. 

Arnfinn har startet prosessen med å blåse liv i de sovende gruppene på Otta og i Vinstra. Øyer har 

ikke svart på noen henvendelser og det er derfor usikkert om det er interesse for oppstart der. 

Kretsstyret etterspør da ledere som kan være med på denne prosessen. 

Status KBK 



Alt er i rute vedrørende planleggingen. Vest Oppland er også invitert til å delta denne helgen.  

Kretsstyret stiller med 2 representanter på arrangementet, Eli-Brit Y. Holen og Vidar Hagen.  

Frode Frydenlund undersøker behovet for felles kretstrasport til Lesja. 

Roverarbeid 

Etter endt lederkurs ble Ole Kristian Enersen fra Fjerdum inspirert til å dra i gang roverarbeidet i 

Gausdal. Han ble derfor invitert til kretsstyremøtet hvor han fikk diskutere med Roverombud Ann 

Elin. Han ønsker også å samarbeide bedre med roverlag i Mjøsklubben. 

Medlemsregistrering. 

NSF har etterspurt at gruppene selv må få medlemmene til å bli flinkere til å betale 

medlemskontigenten i tide. Prosessen med purringer er tidkrevende og medfører unødvendige 

kostnader. Medlemmer bør ikke meldes ut før i januar, da det er medlemstallet ved årskiftet som 

avgjør tilskudd, delegater til lederting og antall deltagende patruljer på NM. 

Arrangementer i kretsen. 

Kretsstyret anser det som meget viktig at gruppene planlegger terminlistene sine med utgangspunkt i 

forbund- og krets terminlisten slik at alle støtter opp om de sentrale arrangementene. 

Det er et ønske om at felles kretsarrangement Jota/Joti helgen. Arrangører søkes. 

Kretstyret bestemte å flytte småspeiderleiren til 2-3 juni pga. opprinnelig dato kolliderte med NM i 

speiding. 

Referent 

Eli-Brit Y. Holen 

Follebu 15.5.2012 


