
Referat fra gruppetinget 5. oktober 2015 
Sted: Valstad (Tårnbyveien 201) 
Tid: Kl. 18:30-19:30 
Tilstede: 
Theodor Rogne-Bakke, Hedin Rangfred Indregård, Filip Nilsen, Sara Prenting, Sondre 
Lingjærde, Andreas Karbøl Hanssen, Tilde Marie Karbøl Georgstad, Thea Kristine Husmo-
Svenning, Børre Høstland, Axel Høstland, Casper A. Myhrhaug, Vegar Martinsen, Jørgen 
Storm Hanssen, Kasper Storm Hanssen, Halvard Grasbakken, Julian H Kristiansen, Andreas 
Grindalen, Herman Skaaret Holte, Signe Tsedale Sølvik-Jensen, Ronja Bjørshol-Trelnes, 
Nicolai Doan, Filip Alexander Dworacek, Nikolai Emil Dworacek og Siv Christine Bjørang 
Jørstad. 
Referent og møteleder: Siv Christine Bjørang Jørstad 

Saksliste: 
Sak 1: Profilprodukt 
Skal speidergruppa tilby et profilprodukt med gruppas logo eller ikke? Hva ønsker 
gruppetinget at produktet være? Eksemplar er t-skjorte, hettegenser, spisesett og liknende. 
Vedtak: 
Profilprodukt er enstemmig vedtatt. 
Avstemming over ønsket produkt (mulighet til å stemme på to produkter): 
Hettegenser: 19 stk 
Lue: 17 stk 
T-skjorte: 7 stk 
Caps: 5 stk 
Spisesett: 0 stk 

 

Sak 2: Gruppeleir 2016 
Sommeren 2016 er det satt opp gruppeleir i uke 27 (4.-10. juli) 
Hva slags leir vil vi ha? 

Forslag 1. «Liv og svelerøre i Hardanger». Kanskje den mest spektakulære og vakreste delen 
av Norge. Blant blomster og bær utforsker vi fjordkultur og landskap. Eksotisk og spennende 
kontrast til den naturen vi er vant med, helt på andre siden av Norge. 

Forslag 2. «Kanorama» Vi bygger oss en «gammeldags» speiderleir lang vekk fra alt, og så 
bruker vi kanoene våre til å utforske området. Kano, flåte, natur, og speiding. Ville dyr, fiske, 
primus. Hvem klarer å fange den største abboren med selvlaget fiskestang? 

Vedtak: 

Forslag 1: 7 stemmer 
Forslag 2: 15 stemmer 
Gruppetinget går for forslag 2. 



Sak 3: Kontingent for 2016 
Det er gruppetinget som bestemmer gruppekontingenten. Denne må bestemmes på høsten 
siden det er frist tidlig i januar for å melde inn kontingent for 2016. 

 
Gruppeleder foreslår ingen endring i gruppekontingenten i 2016. 
Vedtak:  
Gruppekontingenten endres ikke for 2016. 

Gruppeleder foreslår en gruppekontingent for bevere på kr. 200. 
Vedtak: Gruppekontingenten for bevere settes til kr. 200 for 2016. 

Sak 4: Krav om oppmøte i troppen 
Opprinnelig informasjonssak fra lederpatruljen. Behandlet på gruppetinget etter ønske. 
Vedtak:  
For å kunne delta på en del aktiviteter, turer og leir er det innført et krav til oppmøte på 
speidermøter for den enkelte speider i troppen. Det vil også forventes at man deltar på det 
som regnes som forberedelse til aktiviteter, turer og leir og at man gir beskjed ved forfall. 
Lederne fører oversikt over oppmøte. 

Vedtatt med 24 stemmer. 

Møtet hevet kl. 19:30. 


