1.Sandnes speidergruppe
Stiftet 1914

Referat - Gruppestyremøte 1/9-14
Tilstede: CC, Cato, Ola, Nils, Sigrun, Tor Børge
Referent: Tor Børge
1. Jubileet
a. Status – møte 26/8 – referat kommer, 2 arr (14/11 og 15/11). Start
14/11 kl. 18:30 – sende endringsmelding (TBS)
b. Den 14/11, ikke selge lodd, men Jubileumsfond – selge aksjebrev – mål
om å samle inn 100.000,- (TBS)
c. Mat: Gabbas, lasagne, salat og brød 89,- pr. pers. Kaker
d. Taletid ca 3 minutter
e. TBS: taler – velkommen(?)
f. Toastmaster Kjell Helgeland?
g. Stabsmøte i troppen tirs 16/9 kl. 19:00 – også jubileet
h. 15/11 – invitere "byens befolkning" Mat er fisk hvis sponsing fra "godfisk",
Ola søker

2. Melshei
a. Hvem gjør hva? Utleiesystem forenkles – den som leier må bekrefte via
mail og deretter får kode til nøkkelboksen i retur, Cato kan organisere
dette. Nils/småspeiderlederne sjekker status på etterfølgende tirsdag.
b. Behov fremover Ses på etter hvert.
c. Dugnad, Ferdigstilling av påbegynte oppgaver fram mot jubileet (Ola)
d. Mimregjeng – gamle ledere som kan ta ansvar/dugnad? CC – ifm jubileet.
e. Info-folder på hjemmesiden: Innhold
f. Utstyrslager – innerste rommet: Troppen vil ta ansvar og la foreldre ha
ansvar (CC). Sigrun kan ta tak i rydding i utstyret – organisere foreldre på
torsdager
g. Klatreveggen – Skal ut, kastes eller gis bort (Cato)

3. Lederkabalen
a. Behov i småspeiderne, flere foreldre blir med, Anneli blir ikke med så mye
som før.
b. Behov i Troppen, OK nå, mål er å beholde de unge troppsassistentene.
Jobber for å få på plass foreldreassistenter.
c. Roverne, oppfordre til å delta på kretsarr. Ikke aktivt roverlag

4. Økonomi
a. Leiren – ikke behandlet
b. Dugnad i høst – jubileumsfondet – salg av aksjebrev, tombola på lørdag
15/11
c. Søknad – Gjensidigestiftelsen frist 15/9 – Sigrun og Tor Børge
i. Kan søke om midler til prosjekt som fremmer trygghet og helse.
Tiltakene må være forebyggende og aktivitetsskapende. Vi ønsker
spesielt å finne de beste ideene som passer inn under temaet "Barn
og unges oppvekstvilkår",
1. Sandnes speidergruppe av Norges Speiderforbund
Stiftet 14.november 1914
Org.nr: 989469142. Konto.nr: 7334.20.33811

d. Søknad Stiftelsen Sparebank1 frist fra 19/8 – 19/9 – Sigrun og Tor Børge
i. Sparebankstiftelsen SR-Bank prioriterer følgende gaveformål:
1. Oppvekstmiljø
2. Idrett
3. Friluftsliv
4. Samfunnssikkerhet
5. Kultur

5. Politiattester – nye ledere må skaffe politiattest, se mail fra Tor Børge om
fremgangsmåte

6. Program/info på hjemmeside og Facebook
7. Roald Amundsensgate
Vi har litt utstyr igjen, Ola tar ansvar og Sigrun blir med, skal ta tak i dette i løpet
av september.
Huset blir stadig brutt opp og står opplåst. – melding til kretsen, TBS melder fra.

