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Referat Kretsstyremøte Gudbrandsdal krets av NSF 

Møte 24.08 _2014 
 

 
 

Tid (dato, fra kl til kl): 24. august 2014 

Kl. 1800 - 

Sted: Speiderhuset, Fjerdum speidergruppe 

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

Ordstyrer: Arnfinn Roel Referent: Kjell Smehus 

Deltakere: 

 

Ikke tilstede: 

Arnfinn, Kjell, Liv Else, Jan Erik, Lars Magnus og Kenneth 

 

- 

 

Sak Diskusjon Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

     1. Ledermøte Det planlegges fortsatt med felles ledermøte for alle gruppene i kretsen. Vi 
ønsker å planlegge med to felles ledermøte i året (vår/høst). Tidspunkt 
settes inn i terminlisten. Møte for høsten 2014 planlegges fredag 21. 
november kl. 1900 –søndag 22 november kl. 1500. Alternativt 28-30. 
november. Sted ikke avklart enda. 

 

Kombineres med ulike kurs. Hva er behov i gruppene? 

 
Kretsstyre ønsker å besøke alle gruppene (september/oktober) i forkant av 
felles ledermøte. 
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Sak Diskusjon Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

 

 

2. Kretsens 

terminliste høst 

2014 

Småspeiderdag, uke 37 (Brøttum) 

Jota/Joti , 17-19. oktober (Ulike arrangement i gruppene) 

Fredslyset, 24. november (Domkirkeodden) 

Kurs ihht pkt. 5 

Felles ledermøte ihht pkt. 1 

 

NB! Kretsen ber om innspill fra gruppene med tanke på terminliste våren 
2015. Foreløpig utkast til vårens terminliste er planlagt medio november. 
Dette blir også tema på felles ledermøte. 

   

3. Bidrag til 

rekruttering i 

speidertomme 

områder 

Kretsen planlegger med stand på Stavsmartn 24 – 26. oktober 
 
Stand, kasseklatring? Er det noen av gruppene/ledere som kan bidra?  
Ta kontakt med kretsstyre! Vi ønsker bidrag fra både småspeidere og 
tropp.  
 

   

4. Hjemmeside / 

Medlemssystem 
NSF må kontaktes (Bendik?). Kurs bør arrangeres ifm felles ledermøte.     

5. Lederkurs og 

peffkurs 

Møte gjennomført i Mjøsklubben. Kenneth og Arnfinn deltok fra 
Gudbrandsdal. Det planlegges med kurshelg i Mjøsklubben 8-9 november. 
Trinn 1 (Sikkerhet på tur – fredag kveld, nyingen fra lørdag formiddag til 
søndag kl 1400). Førstehjelp må gjennomføres på gruppenivå.  
 
Det planlegges med at kretsen arrangerer et felles førstehjelpskurs for alle 
gruppene i oktober (i forkant av trinn 1). Gruppene betaler pr deltaker. 
Forespørsel sendes til Gausdal Røde Kors.  
 

 Mjøsklubben 

 

 

 

Kretsen 
Lars Magnus 
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Sak Diskusjon Konklusjon Ansvarlig  Tidsfrist 

Trinn 3 (Praktisk speiderledelse) arrangeres av Romerike krets 12-14. 
september. 
 
Peff 1 og 2 kurs arrangeres på Elverum (Nordhue) 26 – 28. september. 
 
Invitasjoner kommer. 

Romerike krets 
 
 
Mjøsklubben 

6. Referat fra 

kretsstyremøter 
Sendes ut til alle gruppene  Kjell  

7. Påmelding til 

speider og 

roverforum 

3-5. oktober (Thon Hotel, Lillestrøm). Delegater og observatører må 
meldes på innen 29. august. Hver enkelt gruppe er ansvarlig for dette. 
Påmelding skjer i medlemsregisteret. Lesja tar tog til Lillehammer. Det 
planlegges med å sette opp en minibuss fra Lillehammer. 

 Gruppene 
 

 

8. Årsmelding og 

regnskap fra 

kretsen 

Sendes inn til forbundet innen mandag 25. august, kl. 12:00  Kjell  

9. Evalueringsmøte 

KBK 2014 
Anmodning fra Fjerdum og Follebu om å kunne arrangere/bidra neste år. 
Det må settes opp et tidspunkt for evalueringsmøte. 

 -  

10. Besøk til 

gruppene 
Kretsstyre tar mål av seg å besøke alle gruppene ila september.  Vi tar 
kontakt for å avtale tidspunkt. Vi ønsker bl.a innspill på tema på felles 
ledermøte. 

 

 

 

 Kretstyre  

11. Neste møte Søndag 12. oktober, kl. 1800.  

Sted: Vestre Gausdal, Haugetun 
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Observatører:  
Sted og dato: Østre Gausdal, 24.08.2014 Signatur: 

 
Kjell Helge Smehus 

 


