Protokoll fra Årsmøte i Skedsmo speidergruppe
torsdag 3. februar 2022
Sted: Statsråd Ihlensvei 113
Tid: 18.30-20.00
Til stede:
Eirik, Tone, Thea Kristine, Jonar, Eira BS, Julie, Per-Christian, Rolf Bastian, Erlend,
Bernt, Børre, Tuva, Elin, Jenny, Eira KN, Siv.
1 Konstituering av gruppetinget:
a) valg av ordstyrer: Eirik
møteleder: Eirik
tellekorps: Eira og Thea Kristine
referent: Tone
to personer til å undertegne protokollen: Elin, Per-Christian
b) godkjenning av innkalling: Godkjent
c) godkjenning av sakliste: Godkjent

2 Saker:
a)

Opplesning av årsrapport enheter og gruppe: Vi har hatt jevn aktivitet
og jevn vekst, på tross av korona og utfordringer ifth dette.
Godkjenning av årsmelding: Godkjent

b)

Godkjenning av regnskap og revisjonsberetning: Godkjent

c)

Godkjenning av budsjett: Godkjent

d)

Informasjon fra Roverlaget: På grunn av rettigheter ifbm logoen til
roverlaget, er det besluttet å både bytte logo og navn. Det har lenge
vært snakk om et skriv som gir roverlaget lov til å bruke Aukrusts Ludvig
som logo for laget. Dette skrivet kan, på tross av iherdig leting både
innad i gruppa, i kretsen og blant tidligere rovere/ledere, ikke
framskaffes. For å unngå konflikter i fht Aukrust-familiens rettigheter,
skal dette ikke lenger være lagets logo, og det vil da være unaturlig å
beholde navnet. Nytt navn på roverlaget blir «Ragnarok», og ny logo er
tegnet. Skisse til logo ble vist fram på gruppetinget. Det vil bli bestilt opp
nye merker.
Et unisont gruppeting stiller seg bak denne avgjørelsen og applauderte
etter at informasjonen var gitt.

e)

Innsendte saker: ingen innsendte saker

3 Valg av:
a) gruppeleder: Eirik Sverreson Indregård stiller som kandidat: Gjenvalgt.
b) gruppestyre: Sittende gruppestyre (enhetsledere) foreslått gjenvalgt:
Gjenvalgt.
c) gruppens representanter til kretstinget:
Gruppeleder + 13 delegater, hvor minst 5 er under 26 år.
Gruppeleder: Eirik
Under 26: Thea Kristine, Julie, Jonar, Eira, Eira, Tuva
Over 26: Siv, Bernt, Per-Christian, Tone, Børre, Elin, en til fra flokk (Bernt
finner en)
Vara: Max, Celin, Halvard, Erlend
d) regnskapsfører og revisor
Tom Wahlberg stiller som regnskapsfører. Gjenvalgt.
Morten Volan stiller som revisor. Gjenvalgt.

4 Eventuelt:
Sak til Kretstinget:
Foreslå at kretsens årsmøte og kretstinget slås sammen til et møte.
Kan kretsen legge inn forslag til Speidertinget om at det er nok med ett gruppeting i
året.
Økonomi:
Kan noe av den egenkapitalen vi sitter på investeres slik at vi kan få noe avkastning
på dette? Gruppeleder undersøker dette til neste gruppeting.

Møtet ble hevet kl 20.01.

_____________________________
Per-Christian Løvehaug

_____________________________
Elin Seim

_________________________________
Referent, Tone Husmo

