
Protokoll fra Årsmøte i Skedsmo speidergruppe tirsdag 27. februar 2018 
Avholdt på Valstad kl. 18:30-19:45. 
 
Tilstede: 
Siv C., Jarl André, Sondre, Markus, Thea Kristine, Tuva, Andreas, Erlend, Vegar, Hedin, Joakim 
og Andreas. 
 
Sak 1: Godkjenne innkalling og saksliste 
Vedtak: Godkjent med kommentar om at lenke til innkalling og saksliste må ligge på 
hjemmesiden og i kalenderen. 
 
Sak 2: Valg av referent og 2 personer til å signere protokollen. 
Referent: Siv C. 
Signatur: Markus og Hedin 
 
Sak 3: Årsberetning for 2017 
Vedtak: Godkjent med kommentar om at det var dugnad med generelt vedlikehold, bytting 
av alle vinduer på Kneika og påbegynt restaurering av roverbua i høst. Det har også vært 
dugnad på bålplassen.  
 
Sak 4: Regnskap for 2017 
Vedtak: Godkjent. 
 
Sak 5: Budsjett 2018 
Gruppestyret ber Gruppetinget om å få lage budsjett for 2018 på neste gruppestyremøte. 
Budsjettet sendes ut til medlemmer etter gruppestyremøtet 13. mars 2018. 
Vedtak: Godkjent med ønske om at det settes av penger til nytt batteri og vindmølle på 
Kneika. 
 
Sak 6: Innkomne forslag: 
Patrulje Fjellrev har sendt inn sak om å få dekket utgifter ved nødvendig innkjøp til 
patruljemøter. Saken ble tatt opp på Gruppetinget høsten 2017 og sendt videre til Årsmøtet 
siden det var en budsjettsak.  
Vedtak: Speidere i tropp får dekket nødvendig innkjøp til patruljemøter innenfor troppens 
driftsbudsjett. Innkjøpene skal avklares med troppsleder på forhånd. 
 
Sak 7: Valg av gruppestyre 
Gruppestyret består av ledere som til en hver tid er enhetsledere i speidergruppa, samt 
gruppeleder og gildekontakt. Gruppestyret er valgt for ett år med følgende medlemmer: 
Jarl André (gruppeleder), Eirik (Bever), Siv C. (Flokk), Tone (Tropp), Andreas (Roverlag) og 
Sven Kåre (Gildekontakt). 
 
Sak 8: Valg av delegater til kretsens årsmøte 
Valgt: Siv C., Markus, Thea Kristine, Tuva, Andreas, Vegar, Hedin, Joakim og Andreas.  
Vara: Erlend. Gruppeleder sin vara er en av enhetslederne i gruppestyret. 
 
Sak 9: Valg av kasserer 



Tom Wahlberg ble gjenvalgt for ett år. 
 
Sak 10: Valg av revisor 
Vedtak: Gruppestyret finner en ny revisor innen neste gruppestyremøte 13. mars 2018. 
 
 
 
 


