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Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF 

Møte # 3_2012 
 

 
 

Tid (dato, fra kl til kl): 14.10.2012 Sted: Follebu Speiderhus 

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, Frode Frydenlund, Vidar Hagen, Lars Magnus Akre Hansen,  

Fredrik Holtlien Hagen, Wenche Einstad og Jon Anders (repr Spedierting)  og Magnus Fossum ( Programetat Stavanger 2013) 
 

Sak Diskusjon Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

     1. Hjemmesidene De gamle hjemmesidene skal nå avvikles og det er 
http://gudbrandsdal.speiderkrets.no som er kretsens nye sider. 

Det er pr. i dag lite liv på sidene og vi ønsker at alle gruppene bidrar 
med innhold til hjemmesider og Facebook. 

 Eli-Brit  

2. Jota Det er meget dårlig respons fra gruppene og det er kun 3 grupper 
som stiller med deltagere til årets arrangement. I 2013 vil det ikke bli 
arrangert jota for kretsen.  

   

3. Ledersamling Vil gå av stabelen fredag før jota. Endelig påmelding med antall 
ledere gis til Arnfinn onsdag, slik at mat kan bestilles. 

 Arnfinn  

4. På egne bein Deltagelsen på arrangementet skal dekkes av kretsen. Gruppene 
sender utleggsregning til kretsen. Reisen til arrangementet skal 

 Arnfinn  

http://gudbrandsdal.speiderkrets.no/
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dekkes av NSF. Pga at Gudbrandsdal Krets ordnet reisen selv, har det 
blitt litt usikkerhet hos forbundet om dette. Arnfinn tar kontakt og 
får avklart prosessen for å få dekt disse utgiftene. 

5. Profilering av kretsen Det er kjøpt inn 30 stk fleece vester med «GUDBRANDSDAL KRETS» 
på ryggen og logo på lomme. Disse blir gitt ut til personer med verv 
og speidere som representerer kretsen. 
Det er også lagt opp til at gruppene kan kjøpe vester selv. Det er to 
alternativer for dette. 1 – Gruppene bestiller direkte fra Stili Profil. 3 
– Kretsen bestiller og sitter på lager. Selger gruppevis med et lite 
påslag. Arnfinn ser på muligheten. 

 Arnfinn  

6. Roverforum og 

speiderforum 
Det er ønskelig at de som velges som representanter er bosatt og 
aktive i Gudbrandsdal Krets, slik at de i etterkant av samlingene kan 
bruke de de har lært i egne grupper og i kretsen. 

Det er også forslag om å følge opp valgte representanter bedre i 
tiden far de ble valgt til samlingene, slik at de er forberedt på hva de 
skal delta på og interessen holdes oppe. 

Deltagerene på rover- og speiderforum har fått ansvaret for å lage et 
konkret forslag til kretsstyret med bakgrunn i hva som ble 
gjennomgått på forumene. Vidar følger opp deltagerene på 
roverforum og Lars Magnus de på speiderforum. Bl. a. forslag til 
terminlisten skal leveres innen 15. november. 

 Lars 
Magnus og 
Vidar 

 

7. Arbeidsfordeling i 

kretsstyret. 
Det kom opp et forslag på en ny fordeling av rollene i kretsstyret. 
Dette vil medføre at den som er f.eks speiderkontakt skal sørge for 
at det blir arrangert kretsarrangementer for speidere og følge opp 
aktiviteten kretsen. Bør diskuteres mer på neste møte. 

 

 

 

 

  

8. Kretsting Forslag om å gjøre kretstinget til en samling med sikkerhetskurset.  
Det er også viktig å gjøre samlingen interessant og spennende slik at 

 Trude  
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vi klarer å rekrutere nye deltagere. Brøttum ser på muligheten til å 
være teknisk arrangør for kretstinget 26.jan 2013 

9. Økonomi Kretsen har mer utgifter enn inntekter, og ligger ann til å bruke mer 
enn budsjettet. Kretsarrangementet KBK og Småspeiderdagen hadde 
ikke deltagere fra nok kommuner til å kvalifisere til støtte fra fylket.  

Kretsen skal registreres i Frivillighetsregisteret. 

 Frode / 
Arnfinn 

 

10. Kurshelg 

Mjøsklubben 
9-11. november inviterer Mjøsklubben til Lederkurs, nyingen og 
treningsprogrammet.  

Kretsen ønsker seg en egen førstehjelpsinstruktør på sikt. 

   

11. Stavanger 2013 Fredrik og ________ er ansvarlige for en av kveldsaktivitetene under 
landsleiren Stavanger 2013. De er derfor på utkikk etter rovere til 
stab. Flyere med mer informasjon vil bli distribuert og de vil holde en 
presentasjon under ledersamlingen. 

 

Det er informert om at transport til leiren koster kr. 1300,- pr. pers, 
men det er ikke spesifisert om dette inkluderer transport av 
fellesutstyr. Arnfinn sjekker opp 

 

 

 

 

 

Arnfinn 

  

12. Neste 

kretsstyremøte 
25. november kl.17.00 på Brøttum 

 

   

 

Observatører:  
Sted og dato: 16.10.2012 Follebu Signatur: 

Eli-Brit Y. Holen 

 


