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Sandsli speidergruppe av NSF 

Sandsli, 1. januar 2013 

Til 
Leiarar i gruppa  
Direktemedlemmer  
Troppsrepresentantar  
Speidarar i gruppa eldre enn 12 år   
 
 

Referat frå gruppeting 11. desember 2012 

 
 
Det blir med dette kalla inn til gruppeting for Sandsli speidargruppe tysdag 11. desember 2012 kl 
1800 i Mobyhuset på Søreide. Alle medlemmer av speidergruppa som er fylt 12 år har møte- og 
stemmerett. I tillegg kan troppen senda ein representant pr. tiande speidar under 12 år. 
 

Sakliste: 
Konstituering 

a. Godkjenning av innkalling og dagsorden 

Godkjent utan protest 

b. Godkjenning av referat frå siste gruppeting 

Godkjent utan protest etter at dette vart send ut per epost til alle medlemmar. 

c. Val av ordstyrar og referent 

Eivind er ordstyrer, Gunnar referent. 

 

2. Mål for 2013 

Forslag til mål for 2013 blir lagd fram for gruppetinget 

 

3. Val 

Ingen val på dette gruppetinget. 

 

 

4. Terminlister for 1. halvår 2013 

Vi går gjennom terminlister for beverkoloni, flokk, tropp og gruppe. 

a. Planlegging av gruppetur, vårleir, landsleir 

foreslått årsmøte 19 februar, ledermøte 8 januar, 15 januar foreldremøte troppen, 

flokk og beverkoloni. Dele seg på enhetsnivå. 

 

Gruppetur: gruppeledelsen jobber vidare med å finne plass og sted. 

Flest muleg på kurs, både vaksne og peffer. 

Flokken må kalle inn til Småfanos 14 januar planleggingsmøte 

Gruppeleir med 2 overnattinger 9-12 mai. Forslag om å invitere med Liland og Søreide 

Sommeravslutning 11 juni. Ledermøte/gruppeting 18. juni 

Foreldremøte troppen (landsleiren) 4 juni. 

Avklaring av bruk av Mobyhuset, Kano og slikt. 
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Speideraksjonen 23. april 

Lufta forslag om bowling eller noko slikt til sommeravslutning, frå speidarane i troppen. 

 

Opprette gruppe som skal arrangere gruppeturene. 

Steinar skjekker Stordalen fjellstove 

Marte skjekker Hålandsdalen 

Terje skjekker Dyrkollbotn 

 

5. Budsjett for 2013 

a.  Kontingent for 2013 

Skal vi halda denne på same nivå som i år, eller auka? 

Legge kalendersalg inn i kontigenten ved å auke kontigent med 250kr. 

Frifond tilskudd ned til 25000 

Bergen kommune opp til 25000 budsjett 

Legge inn søknad til ny oppstarta Bingoen på Fanatorget, Eivind tar kontakt 

Legge inn egenandel som post i budsjettet, samt auke turutgiftene for å matche dette. 

Sette opp faktiske utgifter i budsjettet, slik at det samsvarer meir med regnskapet. 

 

b. Forslag om å kjøpa inn eit antal CB-radioar. 

Vedtatt å kjøpe 20stk  PMR446 radioer. 

 

 

6. Eventuelt 

a. Leiarsituasjonen i 2013 

Vedtatt at man ikkje skal ha vaksne leiarar i Roverne. 

Marte skal fiske i Beverkolonien for å se etter leder i flokken. Være knallharde på foreldremøte på 

om at vi trenger ledere. 

Spørre Nils om å være med i flokken. 

b. Retningslinjer for speidarskjorte i Sandsli Speidargruppe. 

Ønsker å bruke speiderskjorte, på møtene. Og ikkje bruke dei nye speider t-skjortene, men tillatte 

dei som tillegg. 

c. Peffkurs 

Foreslått Peffkurs med 1. Storåsen og 4. Bergen avventer beskjed frå krinsen om dei klarer å stille 

kurs. 

Sende også dei som har Peff2 kurs på andre kurs om muleg.  

d. Evaluering av nettsida. 

Meir skriverrettigheter til lederne. 

Meir praktisk informasjon, som pakkeliste for møtene, speider ordliste etc. 

Samle info sidene sammen så dei blir litt fyldigare. 

Eigen informasjon for foreldre. 

Mindre eposter ut og meir bruk av nettsida, sende ut link på epost. 

Magne skal få epost med forslag til hjemmesiden. 

Se på mulighetene til reklame inntekter på nettsida. 

e. Hjelp til Søreide  

Snakke med Jens og få Bønes på banen, då dei er faddergruppe for Søreide. 

Bønes har hatt problem med kontakt med Søreide. 

 

Vi er faddere for Liland, og skal prøve å ha eit flokkmøte og troppsmøte felles før gruppeleir. 

 


