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Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF 

Felles ledermøte 

 

 

 

Tid (dato, fra kl til kl): 24.11.2013 kl.17-20.00 Sted:  Avab CAC Lillehammer 

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

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

Deltakere: Arnfinn (Brøttum), Eli-Brit (Follebu), Lars Magnus (Follebu), Liv Else (Vestre Gausdal) Kjell (Fjerdum), Kenneth (Fjerdum), Trude (Brøttum), Torstein 
(Brøttum), Stein Arild via Skype (Lesja) 

 

Sak Diskusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

        

1. Tilbakemelding etter 

Stavanger 2013 
Leiren gikk dessverre ikke så godt som forventet og det ble en svikt i inntektene på ca 2 mill som 
skulle være med å drifte forbundskontoret de neste 4 årene.  Dette vil få følger utover, men hva er 
ikke klart enda (en foreløpig tiltak er at julenummeret av medlemsbladet utgår) 

 

Tilbakemeldinger fra gruppene 

 Bra gjennomført tur til Prekestolen. 7000 deltagere og kun 1 rapportert skade (hjernerystelse) 

 Fornøyde speidere 

 Litt misfornøyd med leirplass så i utkanten av leiren, men noen må jo være der også 

 Dietmaten fungerte ikke, vanlig mat ble visst gitt ut som allergimat. 
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Sak Diskusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

 Leiren startet dårlig, men dette bedret seg etter 2-3 dager 

 1 patrulje gikk seg vekk på haiken, men møtte heldigvis på den andre patruljen som kunne hjelpe 
seg. (var ingen god natt for lederene) 

 Dårlig informasjonsflyt i begynnelsen av leiren 

 Men de taklet bra problemene som oppstod underveis 

 Det var ikke kapasitet på strøm i punktkafeen vår, slik at ladekassene fikk dårlig med lading. 
Vanskelig å være på «nett» da, som det ble langt opp til. 

 Ambassadørene valgte bevisst bort å ha kafedrift, og ser at det var et godt valg.  

 Som hovedleder er det lenge siden jeg har vært så sliten etter en leir 

 Mye som ikke fungerte underveis, som lagde mye jobb for lederene 

 Ikke fornøyd med maten, 3 dager på rad med «trimmings» 

 Generelt sen info 

 Egentlig en bra leir, men mye småting som ikke fungerte optimalt 

 Siktet høyere enn de klarte å levere 

 Burde vel ha erfaringer fra tidligere landsleirer som de kunne brukt, ikke funnet opp kruttet på 
nytt. 

 All ros til ambassadørene for bra jobbet 

 Ambassadørene får mer og mer ansvar, mens kretsen får mindre ansvar 

 Savnet fritid, det var program for speiderene hele tiden 

 Sentrale punkter på leiren (leirkontor, mat, torg) var langt fra hverandre, og det ble mye gåing. 
Alle sentrale ting bør være på et sted, og legge mer ned på underleirsnivå (eks. matutlevering) 

 Kostnaden er for høy 

 

Det er sendt ut evalueringskjema til lederne, speiderne og ambassadørene, men ikke noe på 
kretsnivå. Så da lager vi en selv. 
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Sak Diskusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

2. Status fra Gruppene, 

medlemsutvikling, 

Lederstatus og utfordring 

Vestre, omtrent likt som i fjor 

Lesja, omtrent likt som i fjor. 2 ledere i tropp, 3-4 foreldre i tropp 

Fjerdum,  - 3 ledere i tropp, 2-3 i flokk 

Brøttum, + 5. 3 ledere i flokk, __ ledere i tropp 

Fåberg  ,  

Follebu - mange gamle ledere/støttemedlemmer har meldt seg ut. Men det er 6 nye småspeidere + 1 
nye leder. 1 leder i tropp, 2 i flokk. 1 leder som er med når han kan 

Lillehammer, 98 medlemmer, men flere som ikke har betalt kontingent og da ikke kan regnes med. 

Vestre Gausdal - 10-11 ledere 

  

 

For medlemmer som begynner på høsten kan det gis ut halvårskontigent 

Det er antall betalende medlemmer pr. årskiftet som teller 

 

  

3. Veien frem mot 

Speiderting 2014 
Romerike krets 31.10-2.11.2014 

Wenche Einstad og Fredrik Holtklimpen som deltok i 2012 
 
Alle gruppene må ha gruppeting/årsmåte. Referat sendes til kretsen.  
Hvis det er saker gruppene vil ta opp på kretstinget, må dette være tatt opp på gruppetinget. 

 

Saker som vil bli tatt opp på speidertinget er bla. utkast til ny speiderlov, og dette blir et tema på 
kretstinget (og bør også være det på gruppetinget slik at gruppene har en mening før kretstinget) 

Lovendringsforslag må meldes inn til forbundet senest 6 mnd før speidertinget, andre saker innen 1. 
august 

Delegater velges på kretstinget, og blir også med i ombudet. Fint om det kan være flere aktuelle 
(forberedte) kandidater til speidertinget) 
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Sak Diskusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

Andre saker som kan bli tatt opp: 

I 2017 vil landsleiren kollidere med landsleiren i danmark. Det har kommet signaler om at flere 
grupper da vil dra til danmark, for så å bli med på KM landsleien i 2018. 
Forbundet foreslår derfor å endre syklusen til 3.åring. landsleir, kretsleir, gruppeleir.  

Dette også pga. det ansettes 1 person i prosjektstilling til landsleiren 2 år før leiren, og denne 
overlapper da ikke med ny prosjektstilling for neste landsleir, og de er ikke flinke nok til å ta med seg 
erfaringene fra forrige landsleir videre til neste. 

Speider/roverforum foreslås da også flyttes til hvert 3. år, samtidig som landsleiren. 

11 dagers leir kan også være et alternativ 

 

Blir et nytt ledermøte på våren, hvor sakene til speidertinget kan diskuteres.  
Det blir ikke et eget kretsting for dette. 

 

4. Terminlista 2014 Kretstinget blir 1-2 februar i Vestre Gausdal  
Det legges opp til kurs i forbindelse med kretstinget, slik at det blir en hel helg. 
Gi en tilbakemelding til Arnfinn innen 10. des på hvilke kurs gruppene ønsker 
 
Den sentrale terminlisten er klar allerede 
 
Det er ønskelig at ombudene involveres litt mer i arrangementene, og at flere arrangementer er 
åpne for hele kretsen.  
Hvis noen har noen arrangementer som skal inn på terminlista, meldes dette til respektive ombud 
innen 10. des 
 
Vestoppland K/M har spurt om de kan få være med på vår (+ vestoppland) KBK. Dette er ok for oss. 
 
Fjerdum og Follebu har begynt et 13+ prosjekt, Mjølgamp, for prøve å holde på de største 
speiderene. Dette er en vanskelig aldersgruppe og det er mye annet «spennende» som trekker de 
vekk fa speideren. 
 

Arnfinn/ 
gruppene 

 

 

 

Ombudene/

gruppene 

10.des 

 

 

 

 

10. des 
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Sak Diskusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

Er det mulig å få snøhuleturen som kretsarrangement. 
 
I 2014 er det gruppeleir, hva skal gruppene? 
Flere grupper skal roe ned med gruppetur, men s 1 gruppe vurderer KM landsleiren 
 
I 2015 er det kretsleir, og skal vi ta den sammen med Mjøsklubben (5 kretser sammen). 
Leirkomite bør settes på plass snart. 
 
Det er ønskelig at terminlisten for alle gruppene legges ut på hjemmesidene til kretsen, så send over 
til Arnfinn når de er klare 

5. Ledertrening i Krets / 

Region 
For nye ledere er det viktig at de har oversikt på hva de vil si å være leder i NSF og hva de skal gå  i 
gjennom med speiderene. Eget lederstart opplegg som kan benyttes. 

Hvilke behov har vi i kretsen for nye lederkurs. 

Førstehjelpskurs? 

 

Hvem er det som har hvilke kurs i gruppene, og hvilke behov har vi?  
Fint om gruppene kan sende over en oversikt til Kjell innen 10. des 

 

Det arrangeres peffkurs i Mjøsklubben 21-23 mars (peff1) og 26-28 september (peff2). 

Arnfinn ser på muligheten på å sette opp et eget peffkurs/vintertur. 

I framtiden er det ønskelig at det snus om, slik at man begynner med peff 1 på høsten. 

Hvilke behov er det i gruppene? 

 

Det er ønske om at flere ledere tar ledertreningen, slik at vi har en egen kursstab i kretsen. 

 

 

 

 

 

 

 

Kjell 

/gruppene 

 

 

 

 

 

10 des 
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6. Nåværende langtidsplan 

– har vi et forhold til 

denne 

 

Et lite innspill kom på om speideren faktisk er for alle. Det blir dyrere å reise på leirer, og man hører 
om grupper som har kontigenter på 2000 kr pr. barn. Det Det er jo noe å tenke på i forhold til hvilke 
aktiviteter forbundet legger opp til.  

  

7. Kretsstyret ønsker innspill 

fra Gruppene – hvilke 

tema ønsker gruppene 

drøftet.  

Roverombudet sliter litt med å komme i kontakt med roverene i kretsen. Kan gruppene gi en 
tilbakemelding til Lars Magnus på hvem som er aktive rovere i gruppene. 

 

 

  

8. Eventuelt Vestoppland krets får nå ikke lengre kulturmidler fra fylket, fordi speidern vistnok ikke er kultur. De 
faller mellom to stoler og vil ta det opp med dem. 

 

Det er mye fond osv å søke, og mye info kan hentes i tilskuddsportalen. Men der har vi ikke 

tilgang enda. 

Ellers bør alle grupper passe på å søke frifond 2 ganger i året, for med riktig formulering i 

søknadsteksten og gode prosjekter innenfor kriteriene, kan hver gruppe få 25000 i året. 

 

Alle grupper bør også melde seg i frivillighetsregisteret så de får et organisasjonsnummer. 

 

Kursing for ledere. 

Kenneth ønsker å delta på fjelllederkurset i vinter og spør om kretsen kan være med å dekke 

kostnaden (3500 kr + reise). Det ble bestemt at kretsen dekker inntil 2000 kr, og det 

forutsetter da at Kenneth kan være med å arrangere turer/kurs for hele kretsen etterpå. 

Det er også ønskelig at 1 leder til kan bli med på kurset sammen med Kenneth. 
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Jon Anders (Fåberg) tok førstehjelpsinstruktørkurset i år, og kan nå avholde grunnkurs i 

førstehjelp for kretsen. Det er også ønskelig at flere tar dette kurset. 

 

Etter landsleiren sitter kretsen igjen med en del tau og perler til makrame, og dette kan 

eventuelt brukes på et temakurs «makrame» under kretstinghelgen. 

 

Observatører:  
Sted og dato:  Signatur: 

 

 


