
 

Kretsstyremøte februar 2018.  

Follebu speiderhus. Fremmøtte: Eli-Brit, Iver, Oda, Rita, Katrine.  

Et trivelig møte med mye løst, men konstruktivt snakk. Ingen sakliste eller fast agenda. Få klare 

konklusjoner. Referatet blir derfor litt i samme stil. 

 Eli-Brit har søkt støtte fra Miljødirektoratet til div kretsarrangementer 

 Vi går ut med en dato, 1. august 2018, som frist for å søke støtte til Jamboree.  

 Det blir ekstraordinært Kretsting under KBK. 

 KL – samling 16. – 18. mars. Hvem drar? 

  

Hva skal vi prioritere?  

 Småspeider. Går av seg selv rundt om i gruppene. Beholder småspeiderdagen, men ser ikke 

behov for noe mer. Heller ingen spesiell oppfølging fra Kretsen.  

 Stifinner. Samme gjelder dem. Her har vi mange speidere, og de trives og opplever 

utfordringer og mestring i egne grupper.  

 Vandrer. Enighet om at kretsen må satse her, for å hindre frafall blant de eldste. Se 

prioritering 13+. 

 Rover. Denne gruppen er viktige, og trenger oppfølging. Samtidig bør de være gamle nok til å 

ta litt ansvar selv. Diskusjon omkring hvor aktivt Kretsen skal inn her. Foreløpig satser vi på å 

ha NOE for rovere på alle kretsarrangementer. Oda lodder stemningen, og prøver å dra i 

gang noe.  

 Leder. Enighet om satsing her. Enkelte grupper er sårbare grunnet få ledere. Andre har 

mange foreldreledere, som i varierende grad forholder seg til speidermetoden.  

Leder: 

 Vi arrangerer meet&greet for ledere helga 4. – 6. mai. En uformell helg, med fokus på sosial 

trivsel. Satser på å gjennomføre uansett antall påmeldte, og få dette til å bli en tradisjon.  

Eli-Brit & Katrine.  

 Samarbeid med Gunnar og Arnfinn for å legge til rette så flest mulig tar lederkursene. Dette 

prioriteres også økonomisk, dersom noen ønsker å reise et sted på kurs.  

 Mjøsklubbens lederhelg, i år 9. – 11. november bør også «flagges».  

 

13+ 

 Mjøsklubben har to kurs i året, peff 1 og peff 2. Det må prioriteres å følge opp at de som 

deltar på disse kursene også får tatt peff 3, og brukt det de lærer i egne grupper.  

 Kretsen satser på en kurshelg og en turhelg for denne aldersgruppen hvert år. Diskusjon 

omkring hvorvidt dette er for kun peff + ass, eller for alle 13+. Må også bli enige om 

aldersgrensen er 7. eller 8. klasse. Viktig at dette gjøres likt i gruppene. Samling 23. – 25. 

november på Lillehammer. Tur på Dovrefjell februar / mars. Husk på at speiding ikke bare er 

friluftsliv. Hva med å f.eks. prioritere samfunnsengasjement?  Eli-Brit. 

 Roveraspiranttur. Ment å skulle være en gulrot for å beholde de eldste. Katrine.  

 



Ellers: 

 Kretschef har blitt en god tradisjon. På Lillehammer 21. april i år. 

 Jentetur i Nord-Gudbrandsdalen et sted. 24. – 26. august. Katrine.  

 Småspeiderdagen Lesja, 23. september. 

 

 

Neste kretsstyremøte blir under lederhelgen 4. – 6. mai. Deretter onsdag 17. oktober.  

 

          Katrine.  


