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Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF 

Møte  3_2013 
 

 
 

Dato: 12.okt  2013 Sted: Fritidsmessa Jørstadmoen 

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

Ordstyrer: Arnfinn Roel Referent: Kjell Smehus 

Deltakere: 

Ikke tilstede: 

Arnfinn Roel, , , Lars Magnus Akre Hansen, Jan Erik Thoresen, Kjell Smehus 

Frode Frydenlund, Trude Mehlum 
 

Sak Diskusjon Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

     1.  Referat fra siste møte – oppfølgingssaker Referat godkjent.  

 

Ingen oppfølgningssaker fra 

forrige styremøte 

 

  

2.  Landsleir – oppsummer og evaluering, behov for etterarbeid 
 
Tas opp en sak på ledermøte (se tidspunkt under eventuelt).  
Hvordan opplevde dere leiren og tanker fremover? 

Mottatt regning på transport. Kr. 32000,- i istedenfor kr. 25000,- 
(ekstra handlingskostnader, uklarheter i kontrakten). Arnfinn 
har ikke godtatt dette, bl.a fordi vi pakker selv.  

 

Ny totalkostnad kr. 26.000 (730,- pr 
kubikk). Kostnad fordeles på antall 
deltakere. 

 

Faktura 
sendes ut 
av kasserer. 
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Sak Diskusjon Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

3.  Lederløft 2013. 

Wenche, Arnfinn, Trude deltok på lederløft 2013 (Hudøy).  
 

Totalt 15 deltakere deltok fra Gudbrandsdal, Vestoppland og 
Hedmark.  

Kretsen betaler for transporten. Gruppene betaler for 
deltakeravgift.  

Gruppene kan få penger fra Frifond til å delta (Vanlig Frifond 
søknad). Kretsen har ikke slike muligheter. 

 

 

 

Arnfinn har lagt ut for bussleie 
og sender regning til 
Vestoppland og Hedmark  

 

  

4.  Økonomi 
a) Fylkets stopp i forhold til midler 

Aktivitetsregulert støtte. Speidergruppene er ikke prioritert til 
støtte i fylket.  

Kretsen må registrere seg i Frivillighetsregisteret for å få midler 
fra Grasrotandelen.  

Kontingenten er i dag vår viktigste inntektskilde, men er kun på 
kr 150,- pr speider. 
 

b) Tilskuddsportalen 

Her er det flere muligheter til å søke om midler, men søker må 
ha fortasksnummer. Noen kommuner abonnerer på 
tilskuddportalen. Vi bør ha en person i styre som jobber med 
portalen, for å finne hvilke muligheter som ligger der for 
speidergruppene. 

Det må utarbeider en strategi for kretsen på generelt grunnlag 
for å øke inntektene. 
 

Kretsstyret må ha periodevis 
presentasjon av økonomistatus i 
forhold til budsjett.  

 

 

 

Kretsen må ha ytterligere 

inntektskilder om nåværende og 

høyere aktivitetsnivå skal 

opprettholdes  

 

 

Det må utarbeider en strategi 
for kretsen på generelt grunnlag 
for å øke inntektene. 

 

 

 

Kasserer 

 

 

 

 

 

Krets og 

grupper 

 

 

 

 

Tema neste 

ledermøte 
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Sak Diskusjon Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

c) Kontingent 2014 

En sak for kretstinget (eventuelle endringer skjer i 2015) 

Sak neste kretsstyremøte 

5.  Terminliste 2014  

 

Mjøslubben planlegger  

a) Peffkurs, 1 21 – 23. mars 2014 

b) Peffkurs 2, 26 – 28. september 2014 

 

Kommentarer:  

 a/b) Peff 1 og Peff 2 bør bytte tidspunkt. 

Det er en rekke speidere i Gudbrandsdal som har gjennomført 

Peff 1 og venter på Peff 2 – det er lenge å vente til neste høst.  

 

 

Vestoppland planlegger «Superhelg» på Vingromsåsen. Skal 

Gudbrandsdal delta på den eller arrangere noe eget i samme stil? 

(f.eks ifm kretsting) 

 

Kretsbannerkonkuranse 2014.  

KBK arrangeres av Fjerdum og Follebu speidergruppe, 10 og 11. 

mai 2014. 

Er under planlegging.  

 

 

 

 

 

Klarer Gudbrandsdal å 

gjennomføre Peff 2 på våren – 

Vinterutgave ?? 

Veilederteam Peffkurs (rovere + 

ledere). 

 

 

Tas på neste ledermøte i kretsen 

 

 

Presiseres neste ledermøte, 

informasjon sendes Vest 

Oppland krets 

 

  

6.  Kretsting  

Siste helg i Janauar.  

 

Plan frem til kretsting:  

 

Tentativ terminliste for forbund og egen krets presenteres 

ledermøte i løpet av November.  

( Grunnlag for gruppenes årsmøte / Gruppeting )  

 

Tilbake til tidligere modell med 

Kretsting over 2 døgn med f eks 

peffkurs, overnatting og så 

avslutning med kretsting ? 
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Sak Diskusjon Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

 

7.  Ombudsstrukturen i Gudbrandsdal 

Arnfinn presenterer intensjonen med ombudsstrukturen. 

 

Ombudene må lage forslag på terminliste. Rover, speider, 

småspeider og leder. 

Se også på forbundet sin terminliste 

Ledermøte for kretsen i November. Kan søndag være en 

dag/kveld som passer?  

Forslag om at lederombud sender SMS til alle ledere i kretsen 

med info om påmelding  (Hvordan skal utgiftene på SMS 

dekkes?) 

Arnfinn sender ut mail om ledermøte i November – søndag 24 
november kl 1700. 

Ombudene har ansvar for innspill til terminlisten. 

 

 

 

 

 

Påmelding via egen gruppeleder. 

 

 

 

 

 

 

NB frist i forhold til plan mot 

Kretsting.  

  

8.  Toppledermøte 1-3. november 

Toppledermøte arrangeres i Sørmarka, Siggerud (20 min. fra 

Oslo).  

 

Fra Gudbrandsdal reiser Arnfinn 

og Jan Erik. 

  

9.  Lederkurs 8.11 10.11 

Trinn II og III.  

Påmelding innen 25. oktober 

 

 

3 deltakere fra Gudbrandsdal 

  

10.  Lederkurs 1 – lederoppfølgning 

Arnfinn sender kursmodell. Arrangere kurs i egen regi. 

 

 

Tas på neste ledermøte i kretsen 
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Sak Diskusjon Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

Sette opp en oversikt over hvilke kurs som kretsen trenger 
/ønsker. Må ha innspill fra gruppene. 

Hva er status på kurs i dag – hvilke kurs har lederne i kretsen? 

 

11.  Oppfølgning av grupper 

Kretsstyre bør besøke gruppene. For bl.a å «ta tempen» på 
gruppene. Hva er behovene ute. 
 

Mange grupper arrangerer ikke gruppeting / årsmøte. 

 

Trude og Arnfinn må lage en 
plan for dette. 

  

12.  Ledermøte i kretsen, søndag 24 november kl 1700 
Sted : TBD 

 
Tema:  
Hvordan opplevde dere leiren og tenker fremover 
Tanker 2014 
Økonomi 
Gruppeleir 2014 
Kretsleir / Regions leir 2015 
Veilederteam (Peff kurs veilederpatrulje)  
Superhelg 
Behov for kurs 

 

   

 

Observatører:  
Sted og dato: 12.10.2013  Forset Signatur: 

 

 


