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Gruppeledelsens rapport for året 2011 
 
Gruppeledelsen har bestått av:  
Gruppeleder Håvard Larsen 
kasserer Vidar Hermansen  
gruppeassistent Aage Kristian Halvorsen 
gruppeassistent Geir Kristiansen 
gruppeassistent Beate Molander våren 2011 
gruppeassistent Rune Smittil 
gruppeassistent Rita Standal 
gruppeassistent Birgitte Meistad Hermansen høsten 2011 
gruppeassistent Lisa Marie Alexandersen høsten 2011 
 
Gruppeledelsen har hatt  4 møter i 2011, og i tillegg har i jobbet veldig bra gjennom telefon 
eller epost.  Styret har tatt seg av en del av fellesaktivitetene som vi har hatt i gruppa dette 
året. 
 
 

Medlemstall 
Arbeidsåret 2011 var det 33 i fellesgruppas historie. Speidergruppen er blitt sterk og god 
og det kommer nye medlemmer til. 
Ifølge rapportene til den enkelte enhet er antall aktive speidere ved utgangen av året 2011, 
17 bevere våren og 20 høsten, 37 småspeidere våren og 34 høsten, 31 speidere i troppen 
våren og 45 høsten. 
I beveren har vi 4 ledere på vårparten og 6 ledere i høst. Småspeideren 7 ledere i året 
som gikk og troppen 5 ledere, samt at gruppeleder og kasserer har bidratt i 
ledersituasjonen. Totalt er dette 118 aktive speidere og ledere i utgangen av året 2011.   
Vi har fem aktive rovere i gruppen i året 2011, men disse har ikke startet opp noe roverlag 
igjen.   
 
 
Fellesaktiviteter 
Det har vært flere fellesaktiviteter i 2011. Kirkeparadene har vært bra besøkt.  
 

Det ble arrangert en meget vellykket vintertur til Skirva leirsted for bevere og småspeidere 
med familier. 
Troppen hadde en vellykket vintertur til Blestølen for sine speidere.   
  
Høstens Turdag ble arrangert på tradisjonelt vis ved Skihytta. Her hadde alle enheter 
tilbud om overnatting og tradisjon tro så hadde vi friluftsgudstjeneste på søndagen. I år 
som i fjor var også de eldste speiderne til Glemmen KFUK/KFUM med på overnattingen. 
Vi har fått til ett flott samarbeid med Glemmen Kirke og spesielt kan vi nevne Veum 
kirkering. I år hadde vi ett godt oppmøte i både i fra Metodistkirken og Glemmen Kirke sine 
trofaste kirkegjengere, samt masse speidere og foreldre, tross ustabilt vær.  
 

Årets nissefest/juleavslutning var i år lagt innendørs, nærmere bestemt til skihytta for 
beveren og småspeideren. Oppmøtet var kjempebra og store og små hadde en fantastisk 
fest. I år var ikke troppen med på dette, de hadde sin egen juleavslutning i kirken. 
 

Ellers henviser jeg til enhetenes sine årsrapporter.  
 

 



 

 

 

 

Økonomi 
Av inntektsbringende tiltak må vi nevne at vi i 2011 arrangerte loppemarked med godt 
resultat (Ca kr. 50000 ,- i overskudd). Tove Arntzen skal ha takk for at hun sørget for et 
godt arrangement. Ellers så gir også salget av speiderkalenderen oss inntekter på ca kr. 
20000,-. 
Takk til speidere/foreldre/foresatte som er med på dugnad til loppemarkedet, selger 
kalendere og bidrar til at vi kan holde kontingenten på ett lavt nivå.  
 

Gruppa er godt økonomisk skodd pr dags dato.  
Viser til regnskapet. 
 

Generellt. 
Gruppas materialforvalter er Håvard Larsen og med god hjelp av speiderpappa  
Rune Smittil. 
 

Av fremtidsplaner jobber småspeiderne med en kretsleir i 2012 og troppen jobber i fram 
mot leir i Sverige sammen med flere andre av Fredrikstads krets speidergrupper.  
 

Selv om lederne har det travelt i hverdagen,  jobber vi for å motivere lederne til opplæring 
og kurs.  
Flere speidere og ledere har i år deltatt på både kurs og arrangementer i regi av korps, 
krets og forbund. Dette har vært vellykket. 
Vi har blant annet fått med flere nye ledere i året som har vært. 
 

Ellers så kan jeg nevne at ledergruppa samarbeider fint. Vi har felles planleggingsmøter 
slik at programmet er samkjørt. Det bør jobbes videre med sosiale sammenkomster for 
lederne for å forsikre at det gode miljøet videreutvikles.  
 
 
Til slutt vi jeg takke alle lederne som har stått på gjennom speideråret! 
Husk at dere er verdifulle for barna/ungdommen og de ser dere som et stort 
forbilde. 
 

Fredrikstad 10.03.11 
Håvard Larsen 
Gruppeleder 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


