
Protokoll fra gruppeting i Skedsmo speidergruppe 

30.september 2021 

 

Tilstede: 

Tor Magnus, Magnar, Elin, Bernt, Ole Herman, Thomas, Are, Jenny, Per-Christian, 

Julie, Erlend, Halvard, Jonar, Christoffer, Lucas, Siv, Max, Eirik, Tone 

 

Før møtet startet ble gruppas nye gruppemerke avduket. 

Saker: 

1) Konstituering av møtet 

a) Valg av ordstyrer og referent 

Styrets forslag: Tone 

b) Valg av 2 til å signere protokollen 

Styrets forslag: Jenny og Svein Terje 

c) Godkjenning av innkallingen 

Innkallingen godkjennes 

 

2) Status i enhetene: 

a) Bever: God aktivitet, klare for tur til Gjelleråstoppen 

b) Flokk: God aktivitet, vært på dagstur til Kneika, klare for overnattingshelg der. 

c) Tropp: God aktivitet, full tropp, har hatt dugnad på Kneika og berget vinterveden. 

Vandrere deltok på «Natt i naturen» 

d) Rover: Har 13 på papiret, og en kjerne på 6-7 stykker som møter opp. Holder på 

med merker. Har deltatt på «Natt i naturen». 

e) Gruppa: 128 medlemmer, 30 på venteliste. Er Romerikes største gruppe. Vi 

vokser stadig, selv uten rekrutering. God økonomi. 

 

3) Leir 2022 

Vi skal til Tredalen 25.06-02.07. Tropp og rover er full uke, bever og flokk tar tre 

netter. Hva ønskes av aktiviteter? Aktivitetsforslag ble notert i eget referat. 

 

4) Leirplan 2022-2026 

Styret informerer om planene framover. 

2022: Gruppeleir på Tredalen 

2023: Kretsleir 

2024: Tropps- og roverleir til utlandet et sted. Bever og flokk får et tilbud nærmere 

hjemme 

2025: Landsleir 

2026: Gruppeleir 



 

5) Frivillighetens år 2022 

Tok en kort info. 

 

6) Navneendring for roverlaget 

Kort info. Må endre logo pga opphavsrett til «Ludvik»-logo. Roverlaget har fram 

til gruppetinget etter jul å finne ut av dette. 

 

7) Valg av delegater til Kretsting 21.10.21 

Tropp: Jenny, Max, Jonar.  Vara: Julie 

Rover: Christoffer, Celin, Thea Kristine. Vara: Halvard 

Drager: Bernt, Tor Magnus, Per Christian, Tone. Vara: Erlend, Siv 

 

Saker til Kretsting: Flere kretsarrangementer for de forskjellige enhetene (Rover: 

turer). Flere kajakker til kretsen, er for få 

 

8) Innkomne saker: 

1) Det er ønsket at gruppa kjøper inn tretelt. 

Vedtak: Styret får fullmakt av gruppetinget til å handle inn det styret anser som 

hensiktsmessige tretelt, både av merke og antall.  

2) Det er ønsket at gruppa kjøper inn sammenleggbare paviljonger. 

Vedtak: Styret ser på dette til neste gruppeting. 

 


