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24. jan. 2012 

 

Østre Toten speidergruppe 

Innkalling til gruppetingets årsmøte 2012 

 

Hoffsvangen skole, onsdag 1.februar kl 1800 - 2000 

 

NSF’s lover (§2-2-2) sier: 

Gruppens besluttende organ er gruppetinget som består av: 

 

a) Alle betalende medlemmer fra og med det kalenderåret de fyller 12 år. 

 

b) En representant for hver påbegynte 10 betalende medlem blant speidere i tropp 

som ikke fyller 12 år eller mer i løpet av kalenderåret. Stemmerett ved valget har bare 

fremmøtte medlemmer som er valgbare. 

 
 

Forslag til sakliste: 

 

1 Konstituering av gruppetinget: 

a) valg av ordstyrer, referent og to personer til å undertegne protokollen 

 

Forslag til vedtak: 
 

b) godkjenning av innkalling og sakliste 

 

Forslag til vedtak: Innkallingen og saklista godkjennes. 

 

 

2 Årsmelding 

Årsmelding legges fram på årsmøtet 

 

Forslag til vedtak: Årsmeldingen godkjennes. 

 

3 Regnskap og revisjonsberetning for 2011 

 Revidert regnskap legges fram på årsmøtet 

 

Forslag til vedtak: Regnskapet for 2011 godkjennes. 
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4 Arbeidsplan 

Arbeidsplanen under inneholder kun datoer for felles-arrangement for hele gruppa i tillegg 

til noen «store/viktige» arrangement for troppen. Troppen og flokken har egne mer 

detaljerte arbeidsplaner. 
Onsdag 4.januar Ledermøte / tropp 

Onsdag 11.januar Oppstart 

Onsdag 1.februar Gruppetingsårsmøte 

Fredag 10.februar Kretsensting – årsmøte (kretsstyret) 

Fredag 10.februar – søndag 12. 

februar 

PEFF-kurs for de som var med på PEFF-kurs 2011 

(Mjøsklubben) 

Fredag 24.- søndag 26.februar Helgetur for vandrere/13+ (kretsarrangement) 

Mandag 5.mars Ledermøte 

Fredag 9. – søndag 11.mars Troppstur 

Lørdag 10.mars Skidag for hele gruppa og foreldre/foresatte/søsken/… 

Tirsdag 10.april Ledermøte – spesielt planlegging av småspeiderdag 

Søndag 22.april St.Georgsdag (Biri) 

Mandag 23.-søndag 29.april Speideraksjonen 

Mandag 7.mai Ledermøte 

Fredag 11.mai – søndag 13.mai Kretsbannerkonkurranse Lesja 

Søndag 13.mai Småspeiderdag for kretsen. VI ER ARRANGØRER! 

Fredag 1.juni – søndag 3.juni Kanotur 

Mandag 11.juni Ledermøte / sommeravslutning (Gildet) 

Onsdag 27.juni – søndag 1.juli Sommerleir for troppen sammen med Bagn 

speidergruppe 

Fredag 29.juni – søndag 1.juli Småspeiderne er med på leiren 

Mandag 20.august Ledermøte – planlegging av høsten 

Onsdag 30.august Oppstart 

 

 

 Forslag til vedtak: Arbeidsplanen for 2012 godkjennes. 
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5 Budsjett og fastsettelse av gruppekontingent 
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Forslag til vedtak: Budsjettet godkjennes med de endringer som kom fram på årsmøtet. 

 

6 Andre saker 

 

a) Fra gruppeleder: Omlegging av praksis for betaling av turer 

 

Praksis i speidergruppa har vært at speiderne har betalt for helgeturer i etterkant av turen. 

Fordelene med dette er: 

 En slipper å ta i mot mye kontanter ved avreise 

 Betaling kan gjøres som konto-overføring 

 En har full oversikt over utgiftene til turene, og får en «korrekt» pris 

 

Imidlertid har det blitt stående for mange ubetalte regninger. Derfor foreslås det å forandre 

praksis, slik at det settes en pris for hver tur basert på forventet kostnad/erfaring med 

lignende turer. Denne prisen sendes sammen med invitasjon til turen, og forventes betalt 

ved frammøte. 

Fordelene med dette: 

 Speiderne (og foresatte) vet hvor mye turen koster før de deltar 

 Det blir lettere å følge opp slik at alle betaler 

 

Ulempene: 

 En risikerer at en ikke treffer helt med forhåndsberegnet pris. 

 

Speidergruppa tar på seg ansvaret for å dekke eventuelle underskudd på grunn av 

uforutsette utgifter. 

 

Forslag til vedtak: Den nye praksisen for betaling av turer vedtas og tas i bruk 

umiddelbart. En veiledende pris pr speider for 2012 er kr 250 for 1 natts-tur, kr 350 for 

2-natts-turer. Summen justeres etter kostnadene for hytteleie/transport. 
 

b) Fra gruppeleder: Samarbeid med Gjøvik om speiderhytte 

 

Gjøvik speidergruppe vurderer å leie speiderhytte på åremål. Hytta ligger vest for 

Skumsjøen på grensa mellom Gjøvik og Søndre Land. Den har soveplass til 12 personer 

(inkl madrasser på golvet), er uten strøm og uten innlagt vann. Gjøvik speidergruppe 

planlegger den først og fremst brukt til patruljeturer uten voksen leder med. Det er ca 8km 

å gå fra bilveg ved Skumsjøen, ca 3km å gå fra «Søndre Land-siden». Det vil kreves en 

del dugnadsinnsats og noe penger for å sette hytta i stand. 

 

Østre Toten speidergruppe har ingen egen speiderhytte. Det er heller ikke aktuelt å 

«anskaffe» egen hytte, siden vi nok ikke kommer til å bruke den nok til å forsvare å ha 

den. Samarbeid om hytte er derfor aktuelt. 
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Hytta Gjøvik speidergruppe planlegger å leie, ligger litt lengre borte fra vårt område enn 

ønskelig. I mangel på anna hytte, bør vi likevel å få til en avtale med Gjøvik 

speidergruppe om bruk av hytta. 

 

Forslag til vedtak: Gruppeledelsen får fullmakt til å inngå avtale med Gjøvik 

speidergruppe om leie av hytta 4 helger i året (2 patruljeturer pr patrulje). 
 

 

7 Valg 

a) gruppeleder og eventuelle gruppeassistenter etter gruppetingets bestemmelse 

 

Verv Kandidat/kommentar 

Gruppeleder (2 år) 

 

Erling Onstein valgt for 2 år på gruppetings-årsmøte 

februar 2011. Ikke på valg i år 

Gruppeassistent(er) (1år) (valgkomiteen legger fram forslag på årsmøtet) 

 

b) gruppens representanter til kretstinget 

 

Fra NSF’s lover (§ 2-3-2) : Gruppenes representanter til kretsting: 

Gruppeleder og én valgt representant for hver påbegynt 10. betalende 

medlem i henhold til siste årsmelding. Det velges også vararepresentanter. 

Dersom gruppen har valgt gruppeassistent er denne vararepresentant for 

gruppeleder. 

Minst 1/3 av gruppens representanter skal være speidere eller rovere. Med 

rovere i denne sammenheng menes medlemmer som er 25 år eller yngre 

ved utgangen av det kalenderåret kretstinget møtes. Dersom gruppen ikke har slike 

representanter, mister gruppen disse stemmene. 

 

Gruppa har pr 31.12.2011 totalt 47 medlemmer som har betalt kontingent. Det betyr at 

gruppa i tillegg til gruppeleder har 5 representanter. Ifølge reglene over, betyr det at 

minst 2 av de 5 skal være under 25år. 

 

Forslag til representanter: 

 Erling Onstein (gruppeleder) 

 Brit Ingunn Fagerheim 

 Monicha Megaard 

 Thorbjørg Nordengen 

 Kjetil Hveem (speider) 

 Helene Brendemo (speider) 

 

Varamenn 

 Anne Lise Høgvoll (leder) 

 Kristian Megaard (speider) 
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c) regnskapsfører og revisor 

 

Verv Kandidat/kommentar 

Kasserer (1 år)  (gjenvalg ?) 

Revisor (1 år)  (gjenvalg ?) 

 

 

 

d) Valgkomite  

 

Forslag legges fram på årsmøtet. 

  

 

 
Gjøvik, 24.januar 2012 

 

Erling Onstein 

gruppeleder 


