PROTOKOLL, ÅRSMØTE OG
GRUPPETING
I SKJETTEN SPEIDERGRUPPE AV NSF
Tid: MANDAG 13. FEBRUAR 2012 kl. 13.30
Sted: PÅ VALSTAD TÅRNBYVEIEN 201
Til stede: Nina Kadir, Christian Velle, Trygve Gjessing, Tormod Rasmussen, Eirik S.
Indregård, Marion Olsen, Anders Granerud, Vegard Fjellestad, Tove R. Olsen, Guro
Bøgeberg, Åge Dolvik, Olav Christoffer H. Rasmussen, Siv C.B. Jørstad, Karl-Erik T.
Bjerkaas.
I tillegg møtte følgende foreldre: Elisabeth Rasmussen, Anne Grasbakken, Kjersti R. Dolvik.

GT-12/02/01 Konstituering av gruppetinget:
Siv ønsket velkommen til gruppeting.
a) godkjenning av møte og talerett for foreldre
Vedtak: Foreldre gis møte og talerett på årsmøtet.
b) valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne protokollen
Vedtak: Siv ble valgt til møteleder, Karl-Erik til referent og Marion og Tove til å
undertegne protokollen.
d) godkjenning av sakliste
Vedtak: Følgende forslag til saksliste ble godkjent.
GT-12/02/01 Konstituering av gruppetinget:
a) godkjenning av møte og talerett for foreldre
b) valg av møteleder, referent og to personer til å undertegne
protokollen
d) godkjenning av sakliste
GT-12/02/02 Saker:
a) årsmeldinger fra gruppen, flokken og troppen
b) regnskap og eventuelt revisjonsberetning
c) budsjett og fastsettelse av gruppekontingent
d) terminliste for gruppen
e) ledersituasjonen
f) innsendte saker
GT-12/02/03 Valg av:
a) gruppens representanter til kretstinget
b) kasserer (velges for ett år av gangen)

c) revisor (velges for ett år av gangen)

GT-12/02/02 Saker:
a) årsmeldinger fra gruppen, flokken og troppen
Vedtak: Årsmeldingene ble godkjent.
b) regnskap og eventuelt revisjonsberetning
Vedtak: Regnskapet ble godkjent.
c) budsjett og fastsettelse av gruppekontingent
Vedtak: Budsjettet ble godkjent. I 2012 gjør gruppen seg erfaring med lavere
egenbetaling på turer og andre arrangement. Med utgangspunkt i disse erfaringene
legger gruppeledelsen eventuelt frem forslag til økning av gruppekontingent på
gruppeting til høsten.
d) terminliste for gruppen
Vedtak: Orienteringen ble tatt til etterretning.
e) ledersituasjonen
Vedtak: Orienteringen ble tatt til etterretning.
f) innsendte saker
Ingen innsendte saker.

GT-12/02/03 Valg av:
a) gruppens representanter til kretstinget
Vedtak: Følgende representanter ble i tillegg til gruppeleder valgt til kretstinget for
2012: Tove, Marion, Christoffer R og Christian. Varadelegater: Åge, Vegard og Nina.
(Gruppeassistent er gruppeleders vara.)
b) kasserer (velges for ett år av gangen)
Vedtak: Trygve ble valgt til kasserer.
c) revisor (velges for ett år av gangen)
Vedtak: Elisabeth ble valgt til revisor.
Møtet avsluttet klokka 20.03.
Protokollen godkjennes:

Tove Ristebråten Olsen (sign.)

Marion Olsen (sign.)

