
Referat Gruppeting 7 november: 

Møte begynte 19.45 

Deltagende: Jan Kristian Schønheyder, Terje Hagen, Lars Alm, Hanne Sickel, 

Adun Torsdalen, Stein Brustad, Møyfrid Hveding, Kermit, Knut Linchausen, Ida 

Hagen, Stein Ankarstrand og Hans Marius Ødegårdstuen (referent) 

Status Enheter 

Bevere: (Møyfrid) 

 10-12 stk på møtene  

 Beverne koser seg (enkelt opplegg)  

 Øver litt med kniv  

 Samarbeider litt med flokken  

 Beverne skal bli tatt opp på lysmessa med Beverløfte (Kommer frem og 

sier i kor) 

Småspeidere: (Hanne og Benny + Christian Fredrik) 

 11 stk  

 Går bra  

 9 skal over i troppen 

Troppen: 

 Aspiranter:  

o 12 stk  

o Funker bra med troppen 

 30 speidere, 4 patruljer (behov for en patrulje til når nye kommer inn)  

 Mange unge (2006 kull)  

 Ugle ble lagt ned for noen uker siden for å få dem ut av lederstyrt patrulje 

og inn i ungdomsstyrt patrulje  

o Får opp motivasjonen for de som var i ugle 

Rovere: 

 Fikser litt på speiderhytta til tider og tar på seg tekniske oppgaver  

 Engasjerte i kretsarrangementer  

 8-9 stk 

VEDTEKTER: 



 Ida Hagen og Terje Hagen samler gruppas vedtekter i ett dokument så vi 

har oversikt over vedtektene som har blitt gjort, og tar det opp på neste 

gruppeting (årsmøte)  

o På neste gruppeting: Gå igjennom vedtektene og stemme på de vi 

vil beholde/endre/kvitte oss med 

 Vedtak om kanovedlikeholdsfond er ikke gjennomført 

REGNSKAP: 

 Underskudd pga. Sommerleir  

o Inntektene til sommerleiren kom på fjorårets regnskap, og utgiftene 

kom på årets regnskap (ser forferdelig ut på papiret, men er ikke så 

forferdelig i virkeligheten) 

 Om regnskap skal snakkes om, bør regnskapet legges som vedlegg i 

innkallingen.  

 Få mere positiv økonomi: Etablere foreldreforening  Foreldreforening 

arrangerer inntektsgivende oppgaver (dorullsalg/kakelotteri/etc.).  

o Flokk og Troppsledere tar personlig kontakt med mulige kandidater 

som kan lede foreldreforeningen, og henviser navn og 

kontaktinformasjon til gruppestyre, som tar rekrutteringen videre 

med å henvise til Stein Brustad og Lars Alm for et møte 

 Øke gruppekontigenten fra 550 kr til 1000 kr (Trer i kraft fra februar 

2018) 

 Terje valgt som kassererer videre for ett år 

GAPAHUKER: 

 Bygge 3 stk. gapahuker  

 Lov til å felle noen trær  

 Gapahukene blir Kristian Askildsen’s første oppgave: Fokusere på 

bygging av huker  

o Samle folk 

 På sikt: 1 huk til hver patrulje  

 Stein Brustad har tegninger og materiallister  

 Gapahukbygging dato: Lørdag 14. April 

UTSTYR: 

 Gruppestyre tar saken om å bygge ny/en til utebod. Snakke med grunneier 

og snakke med kommunen  

o 1. Rive vedskjul og utebod, å bygge nytt og større (?)  

o 2. bygge en til bod med materialer (?)  

o 3. bygge en til bod som er «ferdig-bod» og kommer i deler/allerede 

satt sammen (?) 



 Ida sjekker/fikser leie av Sogsti skole til juleavslutning  

 Frogn Jeger og Fiske  

o Speidergruppa hjelpe til på «dugnad» av øvredammen (årlig tur?) 

 Kalking av Øvredammen  

 Kermit sjekker videre 

ANNET: 

 Brukte terminlisten mere aktivt (datoer for foreldreforeningen sine 

oppgaver)  

 Foreldreforeningen = Alle speidernes foreldre  

o Bli strengere mot foreldre og få dem til å ta mere ansvar  

1. Gi foreldre for patruljer ansvar  

 Kakelotteri  

 Dugnader  

 Vaffelsalg  

 Etc. 

 Kermit snakker med Drøbaks City sin ledelse og prøver å få til to faste 

datoer hvor vi kan ha kakelotteri på Drøbak City med ca. halvt års 

mellomrom  

o Gi de som skal ha ansvar for kakelotteri klare retningslinjer på 

hvordan man gjennomfører kakelotteriet 

 Ankar lager en foreldreliste med alle foreldrene til alle speiderne i Drøbak 

speidergruppe  

o «Foreldreinnsats 2018»: Gi foreldre ansvar  

1. Datoer:  

 Gapahukbygging: Lørdag 14. April  

 Dugnad 1: torsdag 23. November (vasking av hytte++)  

 Dugnad 2: Onsdag 25. April  

 Lysmesse: Søndag 10. Desember  

 Kakelotteri: Kermit fikser datoer 

 


