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Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF 

Møte # 2_2012 
 

 
 

Tid (dato, fra kl til kl): 13.08.2012 Sted: Arnfinns hus 

Innkalt av (avd og person): Arnfinn Roel (Kretsleder) 

Ordstyrer: Arnfinn Roel Referent: Eli-Brit Y. Holen 

Deltakere: Arnfinn Roel, Eli-Brit Y. Holen, Trude Mehlum, Ann Elin Mortensen (Skype) og Frode Frydenlund. 
 

Sak Diskusjon Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

          

1. Hjemmesider Kretsen har valgt å bruke samme hjemmesideløsning som NSF og 
gruppene har. Sidene blir oppdatert med den siste informasjonen og 
den gamle siden blir lagt ned. 

Spesifikt tidspunkt er ikke satt. 

Det er ønskelig at en i kretsstyret kan lære seg dette godt og være 
tilgjengelig for hjelp for alle gruppene i kretsen som har valgt denne 
løsningen. 

 Arnfinn og 
Eli-Brit 

 

2. Rondane 2012 Rondane Nasjonalpark feirer 50 års jubileum i 2012.  Arnfinn hadde 
innspill til aktiviteter for å feire dette, men programmet for høsten 
er fastlagt. Vi foreslår at Arnfinn lager turtips til 
gruppene/patruljenes som kan legges på hjemmesidene. 
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3. Lederløft Det er 7 deltakere fra kretsen. Lillehammer, Vestre, Fåberg og 
Brøttum. Frode foreslo felles transport inn til Gardermoen. 

 Frode  

4. På egne bein Truls og Artur Wiik fra Lillehammer blir med som veiledere for 
speiderne.  
Arnfinn lager et informasjonsskriv til deltakerne og foreldrene. 
Deltagerne må beholde alle kvitteringer, og reiseregning skrives i 
etterkant og leveres kretsstyret. 

 Arnfinn  

5. Jota og ledersamling. 

20-21. okt 
Vi ønsker å arrangere jota internt i kretsen.  
Kittilbu er foreslått som sted. 
Det er ønskelig med en tilbakemelding fra Fjerdum og Fåberg om de 
ønsker å være med på arrangementet. 
Arrangementet skal være fra lørdag morgen til søndag. 
Fredag kveld inviterer vi til ledersamling. 

 

Temaer til ledersamlingen – Medlemssystemet og 
erfaringsutveksling rundt «problem barn» 

 Arnfinn  

6. Fjerdum jubilerer Kretsen har fått informasjon om at Fjerdum Speidergruppe om at de 
vil feire 30 års jubileum 1. september. Nærmere invitasjon ventes. 

   

7. Profilering av kretsen Forslag om profileringsartikler til kretsen. Kretsstyret går for vester. 
Priser og prototype skal være klart til ledersamlingen. 

 Arnfinn  

8. Speidertinget 3-4 nov. Arnfinn foreslår å invitere vara representantene til å være med som 
observatører. Trude må melde avbud denne helgen, hennes vara må 
da stille opp. 

 

   

9. Oppstart av nye grupper 

og oppfølging av 
Gruppene er i stor grad representert i kretsstyret og medlemmene 
er gruppeleder/enhetsleder i egen gruppe. Vi har ikke fått fulgt opp 
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eksisterende grupper med besøk i kretsens gruppen, men ser ikke at dette er en behov pr. 
nå. 

På grunn av utfordringer i egne grupper ser vi ikke at vi har kapasitet 
til å bistå i oppstart av nye grupper. Ingen av de aktuelle gruppene 
har egne ildsjeler som kan stå for selve oppstarten. 

10.  Neste kretsstyremøte Settes til 14. oktober    

 

Observatører:  
Sted og dato: 14.08.2012 Follebu Signatur: 

Eli-Brit Y. Holen 

 


