
Kretsstyremøte 06.05.2017 

Tilstede: Eli-Brit, Gunnar, Hans Christian og Katrine. 

Fraværende: Oda og Åsne  

 Vedtak om å legge ned kretsens sovende grupper, etter oppfordring fra NSF.  

Eli-Brit har vært i kontakt med noen tidligere kontaktpersoner i gruppene og fått 

tilbakemelding om at det ikke vil bli ny drift. 

Gruppene Kvam (1804), Mesnali (1806), Hundorp (1807), Lom (1817) og Øyer 

(1818) vedtas dermed som nedlagte da det ikke har vært aktivitet her på mange år.. 

Dersom gruppene en gang vil starte opp igjen finnes det oppstartsmidler de kan søke 

om.  

 Vi følger opp Vågå, som er i prosess med oppstart. Katrine har ansvar for dette.  

 

 Kretsstyret går for å satse videre på / utvide godt samarbeid med nabokretsene, for 

eksempel i forhold til peff  /13+ -arrangementer. Avventende til evt sammenslåing. 

Tenker det er bedre å ha nærhet til kretsen, noe som er utfordrende nok med dagens 

geografiske avstander.  

 

 Tanker rundt sammensetting av kretsstyret. Vi er åtte grupper i kretsen i dag, burde 

verv i kretsstyret gå mer systematisk på omgang? Er seks medlemmer for mange? 

Arnfinn som kasserer bør være med på deler av kretsstyremøtene, da det er viktig å 

holde oversikt over økonomien. Enighet om å gå bort fra dagens ombudsordning, og 

heller satse kollektivt på tropp, med tanke på å beholde flere 13+-speidere og rovere. 

Småspeiderne har ikke så stort behov for felles ombud, og roverne bør heller støttes til 

å være selvstendige. Dette tas opp som et eget forslag til endring på kretstinget. 

 

 Bli flinkere til å oppfordre til roverarrangement. Det finnes penger og kurs for dem 

som interessert i å dra i gang noe.  

 

 Hvordan involvere speiderne bedre på kretsting? Et tips til gruppene er å jobbe med 

fordypningsmerke i demokrati i forkant, og vi kunne gitt speiderne egne saker å jobbe 

med, parallelt med kretstinget. Generelt ønske om strammere struktur på kretstinget. 

Forslag: frivillig introkurs, der rutiner og begreper gjennomgås, så selve kretstinget, 

matpause, så kurs / foredrag… gjerne adskilt for speidere og ledere.  

 

 Kretsens ledere bør i større grad oppfordres til å gå den formelle vegen, med 

lederkurs. Strategiske midler kan brukes til dette. Kretsstyret går foran som godt 

eksempel og tar trinn 3.  

 

 Forslag om felles JOTA fra forrige kretsstyremøte har av ymse grunner blitt lunkent 

mottatt i gruppene. Vi ser bort fra denne ideen, og finner en annen anledning til felles 

arrangement. Oppfordrer gruppene generelt til å be inn når det skjer noe.  

 



 Helga 25. – 26. august planlegges det Jentetur for alle jenter fra troppsalder og 

oppover i hele kretsen.  

 

 Felles ledersamling med Mjøsklubben 10. – 12. november. 

 

 13+ - samling i november. Røde Kors er invitert, og førstehjelp blir tema.  

 

 Mandag 29. mai arrangeres det felles kretsstyremøte med hele Mjøsklubben på 

Lillehammer for å snakke om den videre veien og økt samarbeid.  

 

Neste møte er 10. september.  

Sted: Lesja/Vågå? Katrine tar kontakt med Vågå speidergruppe og forhører seg om de har 

ønske om besøk fra oss. 

 

         Katrine Stensland.   


