
Skjetten speidergruppe - Foreldrepatruljen
Møtereferat

7. mai 2012
Til stede: Foreldre til : Tormod, Casper, Kaspar, Halvard, Theodor, Pia, Christian, 
Herman, Vilde, Nina, Christoffer, Åge,  Ledere: Siv, Eirik, Marion, Karl-Erik

Neste møte: 4. juni 2012, 18.30, Valstad.

I. Saksliste
• Hva ønsker vi med speidergruppen?

• Langtidsplan
• Oppstart av programmet «Vi brenner for Skjetten»
• Isbjørnmerket
• Revitalisering av roverlaget

• Hvordan kan dere som foreldre engasjere dere i speidergruppen og 
dermed være med å gi barna enda bedre speideropplevelser?

• Forslag til engasjement som trengs utover:
• Deltagelse av foreldre på flokkmøter
• Materialforvaltere
• Forvaltning av lokalet
• Kasserer og revisor
• Troppsleder
• Vevsnekkere
• Transportkoordinatorer
• 17. mai

II. Hva ønsker vi med speidergruppen
Lederne gjennomgikk prosessen der inspiratorer fra speiderforbundet har bidratt 
til en prosess med å utvikle speidergruppa videre. Ambisjonene om en 
langtidsplan som i grove trekk beskriver aktiviteten i gruppa over en 
femårsperiode.

I planen vil blant annet følgende inngå: Landsleir 2013, Kretsleir 2015, 
Verdensjamboree Japan 2015.

Lederne orienterte videre om ambisjonene om å skape engasjement og særpreg 
rundt Isbjørnmerket og programmet “Vi brenner for Skjetten”.

Lederne orienterte om speiderarbeid og aktiviteten i gruppa. Antallet medlemmer 
er i vekst og gruppa er nå den største i Skedsmo og nokså gjennomsnitts når det 
gjelder størrelse i kretsen – Romerike.

III. Foreldrenes engasjement
Lederne presiserte at Speiding er en foreldre- og speiderdrevet aktivitet. 
Økonomien er god. Foreldrene ble oppfordret til å ta del i arbeidet i gruppa. Enten 
som ledere eller gjennom Foreldrepatruljen. 

Foreldrepatruljen består av alle foreldre som har speidere i gruppa og utpeker 
selv sin leder. Som speiderleder vil du få all den trening og oppfølging du har 
behov for. De eneste forkunnskapene som trengs er lyst til å være sammen med 
egne og andre barn innenfor de rammene som speidingen byr på.

Lederne trakk frem en del områder der de kunne tenke seg engasjement fra 
Foreldrepatruljen. 



• Deltagelse av foreldre på flokkmøter (3. og 4. klasse)
Foreldre vil bli satt opp på terminlisten til høsten

• Materialforvaltere
Gruppa rår over en god del utstyr. Gruppa trenger hjelp til å ordne, 
kassere og vedlikeholde utstyret.

• Forvaltning av lokalet
På samme måte har gruppa behov for assistanse når det gjelder å 
oppgradere, vedlikeholde og holde orden i speiderlokalene. Foreldre 
meldte interesse for å bidra til forvaltning av lokale og materiell.

• Kasserer og revisor
Fra årsmøtet i begynnelsen av 2013 vil gruppa ha behov for nye 
regnskapsfører og revisor.

• Troppsleder
Fra sommeren av går Karl-Erik av som troppsleder og gruppa 
trenger å velge en ny. Han vil fortsette som assistent i troppen.

• Vevsnekkere
Gruppa ønsker å trekke flere inn i arbeidet med hjemmesidene til 
gruppa som publiseres ved hjelp av programmet Wordpress. 
Foreldre meldte seg interessert i dette arbeidet under møtet.

• Transportkoordinatorer
Lederne kunne tenke seg at foreldre koordinerte transporten i 
forbindelse med arrangementer

• 17. mai
Foreldre har ansvaret for deler av arrangementet på Speiderhuset 
17. mai. Elisabeth og mødrene til Casper og Nina bidrar.

Møtet hevet 19.45

Karl-Erik, referent
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