
  

  

 

 

  

  

Kretsstyremøte 10. april 2016 

Sted: Lillehammer speidersenter Ordstyrer: Liv Else E. Brenden 

Tid: kl. 1800 - 2050 Referent: Åsne K. S. Ødegård 

Tilstede: Liv Else E. Brenden, Gunnar Toftegaard, Arnfinn Roel, Eli Britt Y. Holen, Lars Magnus 

Wiegaard Akre-Hansen og Åsne K. S. Ødegård 

 

Saksliste:  Ansvarlig: 

11-13 mars Kretsleder samling  

 

Speiderstyret tar oppvåkningen av 

speidergruppen i Vågå. 

 

Speideren er lederutdanning 

 

www.frivillige.no Organisasjonsnummer FIKS 

får fra Arnfinn, SE PÅ MEDLEMSYSTEMET, 

alle burde melde seg inn i frivilligregisteret. 

 

Info om Nord2017: 

Www.nord2017.no 

Facebook gruppe: nord2017 

Instagram: nord2017 

Nord2016: 2600,- rabatt familie og arbeidsleir.  

Buss: 1000 ,- Tog: 1600,- 

 

23-25 september 2016, i Bodø, Lederløft 

 

Frifond, søk 

 

Politiattest og taushetsreklæring 

 

Polen 2023, jamboree  

Liv Else 

Langtidsplan hvert ombud 

legger frem sine planer:  

  

 

Småspeider: Småspeider dagen, 

Småspeiderledere samling 

Speider: Kretsarrangement, få ut informasjon. 

Kano tur og klatresamling i september. 

Rover:  

Leder: Ledersamtalen, politiattest og forsikring. 

På kretsarrangement må gruppene sende hvert fall 

to ledere og ikke foreldre som ikke har forsking.  

Obligatorisk: ledersamtale og attest 

Ombudene 

Strategiske midler: 

oppsummering, referat og 

rapportering:  

a. Vilt og vått 

a. 

Alle 40 svømte 50 meter, de fleste klarte å dykke 

på to meter. Grunnleggende om kano, 

kameratredning, kajakk og tipping med kano. 

Arnfinn 

Eli brit 

Erik 

 

http://www.frivillige.no/
http://www.nord2017.no/


b. Klatresamling  

c. Vinterspeiding 

Bare hørt positive tilbakemeldinger. 

Kanotur i august/september. 

To av kanoene som vi har ligger på Jorekstad, 

disse kan brukes. Vester og årer ligger også der. 

b. 

17 stk til sammen. Ikke overnatting, alle besto 

kursingen. Skulle egentlig være 21 men 

manglende avmelding og noe sykdom. 

3 eller 4 kvelder i vår og høst, besøker utendørs 

klatresteder der man kan se forskjellen på 

innendørs og utendørsklatring. 

Isklatring i februar/mars 2017. Utdanning av de 

som har brattkort. 13+ 

Infoskriv om klatresamling - kommer 

c. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arnfinn 

Eli britt 

Økonomi ref.  Politiattest(alle) og taushetserklæring(kun 

gruppeleder) må være gyldig og oppdatert. 

 

Årsmelding og referat fra gruppeting sendes til 

kretsstyret. 

 

Oppdatere informasjonen i medlemsystemet og 

hvem som sitter i hvilket verv. 

Arnfinn 

 

Møtestruktur: 28 februar 2016, kl. 18.00 på Lillehammer speidersenter 

10. april 2016, kl. 18.00 på Lillehammer speidersenter 

05. juni 2016, kl. 18.00 på Lillehammer speidersenter 

 

 

 

Liv Else E. Brenden        Åsne K. S. Ødegård 


