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Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF 

Møte  2_2013 
 

 
 

Dato: 06.mai 2013 Sted: AWAB-lokaler, Lillehammer  

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 Mæhlum,   
Kjell Smehus 

 

Sak Diskusjon Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

     1. Referat fra  

         24.februar 
Gjennomgang av referatet fra 24.februar. Ikke noe å bemerke.   

2. Speidertinget 

          2014 
Mjøsklubben vurderer å søke om å være arrangør av 
Speidertinget i 2014.  Det er tenkt lagt til Hamar og bruk av 
Domkirkeodden.  Pedersen (Vest-Oppland) arbeider med ei 
prosjekskisse. 

Tatt til etterretning.   

3. Ombuds- 

          ordningen 
Gjennomgang av ombudsordningen.  Noe er på plass, men det 
gjenstår en del.  Kontaktpersonene arbeider videre med å få 
ordningen på plass.  Hadde en ekstra runde på rovere og mulig 
roveraktivitet i kretsen. 
 

Arbeidet fortsetter. Kontakt- 
personene 

 

4. Landsleir  Skyss, gruppene må melde inn felles dato og tidspunkt for  Roel  
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Sak Diskusjon Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

          2013 bussreisen, Roel sender ut informasjon til gruppene. 
Utstyr pakkes tirsdag 25.juni, tidspunkt kommer senere. 
Ledere og andre (rovere) som ligger på gruppa sitt område må 
ha gyldig politiattest. 
Speiderne må kunne lese et 50.000 kart og 6 sifferet 
kartreferanse. 
Et eventuelt møte med ledere og peffer før landsleiren holdes 
åpent.  Vi må ha ei klar saksliste for et slikt møte, det er travelt 
nå på vårparten, er mye som skjer. 

Roel 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

5. Toppleder-    

           samlinga 

Roel og Akre-Hansen fortalte fra toppledersamlinga.  Vi er nå 

18040 speidere i NSF.  Til Toppledersmalinga i høst blir 

kretsstyrene invitert.  Spørsmålet hvordan utnytte 

landsleireffekten hadde vært tema?  Tips fra Trude var at 

speiderne (peff/ass) har med seg ei notisbok hvor de noterer 

hvilke aktiviteter/leker som var bra og som de kan tenke seg å 

gjøre mer av.  

 
Tatt til etterretning. 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

6. Prosjekt-

gruppe Jamboree 

Skal vi opprette ei Jamboree-gruppe i kretsen?  Aktuelt med et 

infomøte om Japan 2015 i august/september?  Alle kan følge 

med på Jamboree.no 

Ikke dratt noen konklusjon, 
åpen drøfting. 

  

7. Planer for  

           høsten 

Fortsatte tidligere samtaler om muligheten for å få grupper i 

dalen, Øyer, Vinstre eller Otta. Har vi muligheten for å få en trio 

i kretsen til å arbeide med dette? 

Roel og Mæhlum tenker videre 
på dette. 

Roel og 
Mæhlum 

 

8. Oppdater 

terminlista 

Oppfordrer ombudene og gruppene til å legge ut turer og 

aktiviteter som andre grupper kan være med på ut på 

hjemmesida.  Sendes til Eli-Britt så legger hun det ut.  

ebbe@andro.no 

Ombudene og gruppene  følger 
opp. 

Ombudene 
og 
gruppene 

 

9. Eventuelt Småspeiderleiren 

Det ser ut til å bli et begrenset antall deltakere, kan be speiderne 

om å invitere med seg en venn på leiren for å gi de en smak på 

hva speiding er. 

Lederløft 
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Sak Diskusjon Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

På grunn av begrenset økonomi kan ikke kretsen støtte ledere og 

rovere som ønsker å delta på lederløft, men det er ønskelig at 

kretsen er representert. 

 

Økonomisk status 

Etter første tertial har kretsen hatt inntekter på 18.415 kr, utgifter 

på 10.290 kr.  På foreningskontoen står det  27.909 kr pr. 30.04. 

 

 

Kretsen dekker deltakeravgift og 

reise for inntil to av kretsstyre- 

medlemmene. 

 

Observatører:  
Sted og dato: 09.05.2013  Forset Signatur: 

Frode Frydenlund 

 


