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Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF 

Møte  1_2013 
 

 
 

Dato: 24.feb 2013 Sted: Lillehammer Speidersenter 

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

Ordstyrer: Arnfinn Roel Referent: Frode Frydenlund 

Deltakere: 

Ikke tilstede: 

Arnfinn Roel, , Frode Frydenlund, Lars Magnus Akre Hansen, Jan Erik Thoresen,  

Trude Mehlum,  Kjell Smehus 
 

Sak Diskusjon Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

     1. Konstituering Fordeling av funksjonene kasserer, sekretær og ombud. Kasserer: Frydenlund 
Sekretær: Smehus 
Ombud småspeider: Frydenlund 
Ombud speider: Thoresen 
Ombud rover:  Akre-Hansen 
Ombud leder: Smehus 

  

2. Avslutning  

           kretsting 
Protokollen fra kretstinget sluttføres (fås inn fra de som skal 
underskrive), legges ut på hjemmesida og oversendes NSF 
sentralt sammen med balansen og regnskap for 2012 og 
budsjett 2013. 

Protokollen etterspørres. 
Legges ut på hjemmesida og 
sendes til NSF. 

Roel  

3. Ombuds- 

          ordningen 
For å få på plass ombudsordningen som ble vedtatt på 
kretstinget har vi en del funksjoner som vi må få fylt fra 
gruppene, det er: 
Småspeiderombudet: To ledere 

Medlemmene i kretsstyret som har 
ansvaret for sine ombud tar 
kontakt med gruppene og får på 
plass ombudene. 

Frydenlund 
Thoresen 
Akre-
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Speiderombudet:  En leder og fire vandrere i tropp 
Roverombudet: En leder og tre rovere (en er på plass) 
Lederombudet: To pefftrenere 
 
Oppgaven til ombudene er: 
Ansvarlig for å legge opp og sørge for gjennomføring av 
attraktive og inkluderende regionale speider/rover- 
arrangement. 
For rovere er det i tillegg å engasjere rovere til å delta på 
sentrale arrangement, og inntil 6 reovere dletar på lederløft. 

Hansen 
Smehus 

4. Landsleir  

          2013 
Ambassadør, Roel står nå som kretsens ambassadør. Det er 
ønskelig at noen andre tar over rollen, han vil bla. ha 
utfordringer med å ivareta oppgaven under selve leiren på 
grunn av andre oppgaver.  Diskuterte muligheten for å ha en 
ambassadør med vara slik at det er to som deler på oppgaven. 
Transport:  For å få prisen ned er vi avhengig av å leie busser (3 
busser) og lastebil uten sjåfør.  Nå har vi 3-4 sjåfører,  i tillegg 
må vi dele strekket på to sjåfører. 
Det synes derfor vanskelig å få til en transport i kretsens regi.   
 
Hvor vi blir plassert på leirområde er ikke avklart, det kan bli 
endringer ut fra det som først ble antydet. 

Vi oppfordrer gruppene til å 
melde inn interesserte 
ambassadører. 
Persontransport, gruppene 
henvises til arrangørenes tilbud 
om busstransport. 
Transport utstyr, vi sjekker hva 
prisen er for å leie en container 
på 36m3.   

 
 
 
 
 
 
 
 
Thoresen 

 
 
 
 
 
 
 
Avklares før 
påske 

5. Eventuelt  - Status medlemskap, godkjent 315 medlemmer i kretsen i 

2012. 

- Ledermøte i kretsen, mandag 8.april.  (Alt. 11.april) 

Sted: Lillehammer, undersøke muligheten for videomøte med 

Lesja. 

 
 
 
 
 
Følges opp i kretsstyret etter 

sommeren og blir tema på 

høstens ledersamling. 

 
 
 
Roel 
 
Roel 
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- Planlegging av de neste år, det er kretsleir i 2015 og 

verdensjambore.    

 

- Regning kurs og kretsting.  Vi har oversikt over utgifter i 

forbindelse med kursene sikkerhet på tur og førstehjelp samt 

bevertning kretstinget.  

 

Sender regning slik at utgiftene 

dekkes. 

 
 
Frydenlund 

 

Observatører:  
Sted og dato: 25.02.2013  Forset Signatur: 

Frode Frydenlund 

 


