
 

Gudbrandsdal krets av Norges speiderforbund 
http://gudbrandsdal.speiderkrets.no  

 
Member of the World Organization of the Scout Movement (WOSM) and the World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). 

 

Kretsstyremøte 6.mai 2018.  
Fefor, Vinstra. Fremmøtte: Eli-Brit, Rita, Katrine.  

• Roverway 

Oda har søkt om støtte til reise på roverway sommeren 2018. Kretsstyret støtter med kr. 

1500 

 

• World scout jamboree 2019 

Gruppene som ønsker å søke støtte fra kretsen må gjøre dette innen 1. Okt 

 

• Aktivitetsmidler fra Oppland fylke 

Kretsen har fått innvilget søknaden om støtte til aktiviteter i 2018. Vi har søkt om midler til 

småspeiderdagen, kretschef, førerpatruljesamling, peffkurs og rovertur. Totalt fikk vi kr. 

33500 

 

• KBK 

- Ekstraordinært kretsting gjennomføres under KBk for å velge den siste delegaten til 

speidertinget + vara 

- Ledermøte. Eli-Brit er med hele helgen som hoveddommer og tar informasjonsmøte med 

lederene. Informerer om lederkurs og at vi må fylle opp kretsstyret på kretstinget. Om 

det ikke blir med 4 nye medlemmer så vil kretsstyret fremme forslag og direkte 

grupperepresentasjon i kretsstyret. 

 

• Østre Gausdal speidergruppe 

Her har det ikke vært drift på mange år. Kretsstyret vedtar derfor å legge ned gruppen. Eli-

Brit følger opp saken. 

 

• Hjemmesider 

Vi må oppfordre gruppene til å sende over informasjon om gruppen sin til kretsens 

hjemmesider.  

 

• Kretsleir 

Går trått, det er lite respons. Det blir et møte til høst hvor ting avklares. 

 

• NM 

Eli-Brit sørge for påmelding, transport organiserer gruppene selv. Kretstinget la føringer her 

for at reisedekningspotten på 15000 fordeles slik at patruljer som har utgifter over 5000 kan 

få dekket resten om det er andre patruljer som bruker mindre 

 

• RBG 

Roverenes beredskapsgruppe bytter navn til speidernes beredskapsgruppe og omorganiseres 

litt 

 

• Kretsvester 
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Lageret er tomt, så vi må bestille opp flere til NM, speider/roverforum og speidertinget 

 

• Jentetur 

Kretsen kan være med å dekke buss. Katrine sjekker opp priser 

 

• Utenlandstur for Rover 

Katrine melder om lite interesse og vurderer at den første turen blir lederartikkel. Men det 

må være med en voksen til som ansvarlig 

 

• Kretschef 

Vi bør unngå helgen rundt St.georgsdag 

 
 
Neste møte er onsdag 17. oktober.  

 
          Referent Eli-Brit  
 


