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Referat Gruppestyremøte 2/10-14 

Tid og sted: torsdag 2/10-14, speiderhytta i Melshei 

 

Tilstede:  Sigrun Vagle, CC Norberg, Ola Helgeland, Cato Bjerkeli, Nils Lindaas, Tor  

  Børge Salvesen 

Forfall:  NA 

 

Referent:  Tor Børge Salvesen 

 

Saker: 

1. patruljehaiken 27-28.9. - møtet med "Sopptember" 

a. CC oppsummerte, de brukte 5 minutter på møtet i dag til å gå gjennom 

hva den enkelte opplevde. Speiderne var "øvegidde", men har ellers gode 

minner fra haiken. Roverlederne gjorde en kjempeinnsats og hadde en 

mer alvorlig opplevelse. 

2. Jubileet 

a. Invitasjon sendt til «Gamle ledere» 

b. Lage invitasjon til gamle speidere, til å komme i Melshei den 15.11. (TBS) 

c. invitere Soley (Sigrun) 

d. Jubileumsfond – selger andeler for 200,- «diplom» med jub. Merke. Må 

antakelig kjøpe flere merker (TBS). 

e. Aktiviteter og mat til 15.11. er på gang (Ola og Cato) 

f. Sanghefte, få dette på plass på Frikvarteret. Koordinere med Nina (Ola, 

TBS) 

g. Toastmaster, Kjell H. har sagt betinget ja. 

h. Piano/gitarspill til sangene? Ingen navn på plass ennå. Ola avklarer med 

Nina/Solveig hvem som kan spørres/er spurt 

i. Ingeborg Krager tar speiderandakt 

j. Prosjektor og mikrofon/lydutstyr. Sjekke hva som finnes på grendahuset 

Sjekk hva Runar D. kan bidra med (Ola) 

k. Bilder som skal rulle under måltidet, ses på på Frikvarteret (fra Åndalsnes 

og fremover) 

3. Frikvarteret-turen 17.-19.10.-14 

a. En del må reise hjem lørdag ettermiddag, programmet tilpasses dette. 

b. Mat 

i. Cato kan bestille hos Asco 

ii. Pinnebrød testing – smak? 

iii. Grytemat. Dutch oven til middag? TBS og Cato tenker på dette 

c. Program 

i. Program i gruppa 

1. 2015 i enhetene 

2. Leir for troppen (MeetMee) 

3. Langtidsplanen (oppdateres), legge til mål og strategi 

ii. Melshei 

1. Nøkkelpersoner, hvem gjør hva 

2. Markedsføring 



 

 

 

 

3. Utvikling av stedet (oppgraderinger) 

4. drift(vedlikehold og utleie) 

iii. Jubileet, siste detaljer må på plass 

1. Utstilling fra speidermuseet til jubileet 

2. Detaljer for fredag 14. 

3. Bilder  

iv. Seremonier i enhetene og i gruppa – samordne og skrive ned slik 

at vi får en fast ramme i gruppa 

4. Melshei 

a. Avfukter, installeres med permanent avløp (Ola). Gruppa kjøper ny til 

erstatning for langtidslånt avfukter  (TBS) 

b. Male flaggstanga før 15.11. Helge og Bønki tar ansvaret 

c. Dusjvegg, Sigve bestiller og monterer 

5. Status for enhetene 

a. Småspeiderne: ca 25 stk. 

i. Faste ledere: Nils, Karl Ivar 

ii. Med og hjelper/nye: Anneli, Atle H., Brit 

b. Troppen: Arbeider for å holde de unge lederne engasjert. To rovere har 

fått oppgaver med å følge opp særskilte speidere 

c. Roverne: Heidi Bratland har tatt på seg lederjobben. Inviteres med på 

gruppestyremøtene. 

6. Kanolager 

a. Lagre sammen med RBG/Madla på Hommersåk? Cato sjekker. 

 

 

Sandnes 3/10-14 

Tor Børge Salvesen 


