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Referat fra utvidet kretsstyremøte 20.nov 

Tilstede: Liv Else E. Brenden, Gunnar Toftegaard, Eli-Brit Y. Holen, Lars Magnus W. Akre-
Hansen, Arnfinn Roel, Liv Torill Elstad, Trude Mæhlum, Erik Kvisberglien, Wenche Einstad 
(skype) 

 

 

Gruppeledermøte 
- NORD 2017 

o Persontransport. Gruppene har ytret at de ønsker å reise med tog opp torsdag 
efta og ned lørdag eller søndag. Utfordringen er om det er et eget tog som settes 
opp fraBodø til returen, da det ikke går ordinære dagruter helt til Lillehammer.  

 Hvor mye bagasje kan hver enkelt speider ha med seg? 
 Vi får mer svar ang. transporten den første uken i desember. 

o Godstransport 
 Det blir satt opp en egen kontainer, mulig i samarbeid med Vest Oppland 
 Gruppene melder inn til Liv Torill hvor mye gods de hadde. Arnfinn skal 

se om han finner beregningen fra 2013. MEN dette avhenger jo også av 
om vi må medberegne personlig utstyr til speiderene 
 
Liv Torill (livtelstad@yahoo.no – merkes med NORD2017 i emnefeltet ) 
Ønsker tilbakemelding fra gruppene så fort de har svar på: 

 Hvor mange skal med tog opp til leiren (voksne/barn opp til 16 år) 

 Hvor mange skal med tog hjem fra leiren (voksne/barn opp til 16 
år) 

 Hvor mange kubikk gods vi har behov for (en pall med 7 
pallekarmer er ca 1,3-1,4 kubikk) 

o Andre ting som må avklares 
 Får vi kjøpt gasspå leiren, hva med retur/pant 
 Hva slags bakhon får vi (våt/ved) 
 Kan vi grave i bakken? 
 Kan vi få en truck tilgjengelig for lessing/lasting av kontaineren på 

leirområdet? 
- Terminliste 

o Evaluering av 2016. Mye aktivitet, og noen ganger litt for mye for tett oppi 
hverandre.  

o Terminlisten for 2017 har begynt å ta form og legges ved her. Det er veldig fint at 
grupper som har kapasitet til å invitere med andre gjør det. Alle gruppene har litt 
forskjellige ting de er flinke til, og speiderene våre får da et kjempe godt tilbud. 
Husk at den lederen/foreldren som er med dine speidere på tur til en annen 
gruppe tar ansvaret for sine speidere + eventuelt hjelper til litt med 
gjennomføringen. (det er nok ikke sikkert at gruppen som inviterer til turen har 
ressurser til å følge med på alles speidere) 

o Skal vi arrangere ledersamlinger og i hvilket format? Da høstens ledersamling ble 
avlyst pga for få deltakere etterspurte vi en  

o tilbakemelding fra gruppene på hvilket format de ønsket å ha slike samlinger, og 
om de vil ha i hele tatt. Eli-Brit har ikke fått noen tilbakemelding fra noen, men 
fikk noen på møtet 

 Det skjer mye for alle, og det er ønskelig å samkjøre med for eksempel 
kretstinget, samt å dele innholdet inn i konsentrerte bolker. Så da forsøker 
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vi igjen med en ledersamling i forbindelse med kretstinget og igjen til 
høsten 
 
 

- Kretsstyret 
o 3 posisjoner er på valg (kretsleder og 2 styremedlemmer), samt vi mangler vara. 

Vi ber gruppene om å melde inn sine kandidater til valgkomiteen ved Jo Inge 
Sævik (995776873 eller jo-else@online.no) 
 
 

- Kretssammenslåing? 
o Det er ingen hemmelighet at forbundet jobber med en modell for større kretser. Vi 

ønsker å ligge i forkant av eventuelle bestemmelser på speidertinget i 2018 og 
kretsstyre vil fremme en sak om en utredning av muligheter for sammenslåing av 
kretsene i mjøsklubben på kretstinget. 

 
- Gaver til speiderarbeidet 

o Speiderforbundet har inngått en avtale med Profundo om å etablere en «giver» 
tjeneste for de som ønsker å støtte speiderarbeidet økonomisk. En prosentandel 
tilfaller forbundet, mens resten går til gruppen. Løsningen er ikke oppe å gå enda, 
og mer informasjon vil komme. 
 

- Generalsekretær 
o Det ble i vår ansatt en ny generalsekretær, men etter ansettelsen kom det fram 

saker som ikke var forenelig med personens rolle som ansatt i NSF. Personen 
valgte da å trekke seg og Jens Morsøe sitter som generalsekretær inntil ny 
ansettelse er på plass. 

 
 
 
Ellers ble det påpekt at det er viktig å sende ut invitasjon i god tid til gruppene, f.eks om 
turer. Slik at lederne får tid til å motivere speiderne og organisere ledere. 
 
 
Protokoll fra speidertinget kan dere lese her https://speidertinget.wordpress.com/  
Det «viktigste» var nok at det ble stemt for å endre speiderløftet til å lyde «jeg lover etter 
beste evne og søke mitt livssyn, hjelpe andre og leve etter speiderloven» 
Dette vedtaket må også få flertall på neste speiderting før det kan bli endret. 
 
 
Vedlagt ligger også terministen for 2017 
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