
Protokoll.  
Gruppeting og årsmøte i Skedsmo 
speidergruppe av Norges 
speiderforbund 

Tid: 9. februar 2015 

Sted: Valstad, Tårnbyveien 201 

Tilstede: Siv Christine Bjørang Gjørstad, Vegar Martinsen, Casper A. 

Myrhaug, Caitlin Rønningsen, Archjun Aravinthan, Johannes Dolvik, 

Mina Marie Goddokken, Karl-Erik Tande Bjerkaas, Christoffer 

Rasmussen, Tom Wahlberg, Philip Nilsen, Ola Bakken, Herman Skaaret 

Holte og Hedin Indregaard 

ÅM-15/02/01 Konstituering 
a) godkjenning av stemme, møte- og talerett 

Årsmøtet godkjente møte- og talerett for frammøtte speidere og ledere. 

b) valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen 

Årsmøtet valgte Siv Christine Bjørang Jørstad til møteleder, Karl-Erik Tande Bjerkaas til 

referent og Johannes Dolvik og Hedin Indregaard til å underskrive protokollen. 

c) godkjenning av innkalling 

Årsmøtet godkjente innkallinga. 

d) godkjenning av sakliste 

Årsmøtet godkjente følgende saksliste: 

ÅM-15/02/02 Saker: 

a) Årsmelding for 2014. Legges frem på årsmøtet. 

b) Regnskap for 2014. Sendes på e-post til medlemmene. 

c) Terminlister for 2015. Ligger på nettsidene. 



d) Budsjett for 2015 og gruppekontingent. Budsjett sendes på e-post til 

medlemmene. 

e) Innsendte saker 

 Forslag fra gruppestyret om handlingsregel ble vedtatt. 

 

ÅM-15/02/02 Saker: 

a) Siv la frem forslag til årsmelding. Årsmøtet godkjente årsmeldinga. 

b) Tom la frem revidert regnskap for 2014. Årsmøtet godkjente regnskapet for 

2014. 

c) Terminlister for 2015. Terminlistene for 2015 ble godkjent uten merknader. 

d) Budsjett for 2015 og gruppekontingent. Tom gjennomgikk forslaget til 

budsjett og årsmøtet vedtok budsjettet med de forslag som fremkom i 

møtet.  

e) Innsendte saker 

- Forslag fra gruppestyret om handlingsregel. Siv gjennomgikk forslaget til 

handlingsregel og dette ble godkjent uten endringer. 

ÅM-15/02/03 Valg: 

a) Gruppeassistent (velges for ett år). Marion Olsen ble enstemmig valgt. 

b) Kasserer (velges for ett år). Tom Wahlberg ble enstemmig valgt 

c) Revisor (velges for ett år). Anders Olaus Granerud ble enstemmig valgt. 

d) Følgende delegater ble valgt til Kretstinget 17. november 

 Vegar 

 Casper 

 Caitlin 

 Archjun 

 Johannes 

 Mina 

 Christoffer 

 Hedin 

Møtet hevet 19.50. 

Vi godkjenner protokollen: 

 

Hedin Indregaard Johannes Dolvik 

 


