
  

  

 

 

  

  

Kretsstyremøte 28. februar 2016 

Sted: Lillehammer speidersenter Ordstyrer: Liv Else E. Brenden 

Tid: kl. 1800 - 2030 Referent: Åsne K. S. Ødegård 

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

Akre-Hansen og Åsne K. S. Ødegård 

 

Saksliste  Ansvarlig 

1. Konstituering av kretsstyret Sekrtær: Åsne K. S. Ødegård  

2. Valg av ombud Småspeiderombund: Eli-britt 

Speiderombud: Åsne 

Roverombud: Lars Magnus 

Lederombud: Gunnar 

 

3. Ny starting av Vågå gruppen Vågå: lyst til starte opp en gruppe på Vågå, 

ligger en sovende gruppe i Vågå som kan startes 

igjen. Bør ha ett møte med henne, bør ha 

ledertrening før dette og henviser til 

speiderbasen osv.. Liv tar kontakt med henne 

over helgen. Vestre Gausdal eller Lesja støtter 

opp siden dem er nærmest i oppstarten av 

gruppen.  

Gunnar, 

Arnfinn, 

Liv 

4. Rapporter til forbundet Strategiske midler 2015 

ny søknad 2016 

Strategiske midler: seks samlinger i 2017,  på 

kretsnivå, mindre samlinger. Søkt om penger. 

22 som er påmeldt på klatresamlingen. 

Økonomi rapport innen 20. mars. 

 

5. Medlemstall fra forbundet Gjennomgått  

6.Hedres tegn til Liv Toril Kongens fortjeneste medalje. Må søkes om i 

kommunen gjennom fylkesmannen. 

Speiderens hederstegn. 

Eli Britt 

7.Nytt KBK reglement Nytt kbk reglement er godkjent. Lagres som pdf 

og sendes med referatet, kretsen har den 

redigerbare filen i gdrive. 

 

Evt. Instruktørkurs i førstehjelp: Kretsen: dekke 

1500,- og reise og resten fra gruppen. 

 

Ambassadør/los som skal jobbe før, under og 

etter leiren i nord2017: ta det med tilbake til 

gruppene. Vedlegg med referatet.  

 

Representanter: ble valgt under kretstinget. 

Åsne skriver 

til Oda L. 

 

Alle 

 

 

 

 



 

Høst arrangement: Sjekke med gruppene hvilke 

helger som kan brukes. 

Kano i august (se an forholdene). 

Klatre i september. 

 

Vinterkurs for speiderledere. Lav terskel med å 

få med foreldrene, baktanke med at gruppene 

skal prøve å få med flere foreldre, ligge ute og 

inne, kjøkkenaktivitet.  

 

Skal Lillehammer ha småspeiderdagene i høst? 

Hvis ikke må dette byttes snart. Sier ifra til Eli 

Britt før påske. 

 

Langtidsplanen sendes på nytt med referatet. 

 

Gruppene sender en kopi fra gruppeting 

referatet.  

 

Temasamling, 4-6 mars: Arnfinn forteller om 

arrangementet til helgen. Kano og kajakk for 

nybegynnere, skal ha kajakk i vann og svømme 

med klær og flytevest. Lungeredning med Anna 

dukker. Snakke med GD eller byavisen? 

fremsnakke det vi driver med, GD? Byavisen? 

Presse: En av roverene som er med på 

temahelgen. 

 

Budsjettet/regnskap: sender ut med referatet 

 

Kommer prisliste på bekledning. Jakker og 

vester fra kretsen.  

 

UngdomsOL: nrk: speidere fra Lillehammer og 

Brøttum, sponset av speidersport og 

speiderstyret.  

 

Peff kurs 2: 15-17 april 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eli Britt 

 

 

 

Åsne 

 

Gruppene 

 

 

Arnfinn 

 

 

 

 

 

 

 

 

Åsne 

 

Møtestruktur: 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 


