1. Os KFUK-KFUM speidere
Gruppeting onsdag 05. april 2017
Tilstades:
Øyvind Sundfjord, Jostein Døsen, Margrethe H. Askeland, Caroline Fimreite, Svante Havåg,
Ingvild H. Evjedal, Martin Slåttsveen, Mathias Døsen Pontoppidan, Vegar Klyve, Helene
Bjelland, Charlotte Dahl, Margrethe Dahl, Baard Brattebø, Wenche Orrebakken (referent)
1 Val av ordstyrar og referent

Ordstyrar: Øyvind
Referent : Wenche

2 Status for gruppa

Ant. Medlemmer/
Oppdagar 16
Ingvild, Åshild, Frode, Torbjørn, Jorid kjem inn ny
Stifinnar 21
Margrethe, Margrethe, Svante, Øyvind, Raimondas
Vandrar 32
Baard, Jostein, Inge, Jens Kristian, Wenche
Roverlag 6
Leiarar 12
Det er for tida ikkje venteliste
Leiarsituasjonen framover
Frode ønsker å gå over i stifinnar til hausten
Wenche kan ikkje vere troppsleiar frå hausten av, ho skal jobbe
med landsleir.
Jostein skal ha eit halvt års permisjon frå hausten pga USAopphold.

3 Årsrapport

Regnskap/Økonomi

Årsrapporten frå HyperSys vart framlagt og gjennomgått av
Øyvind.
I tillegg har kyrkjelyden fått ein annan og meir utfyllande rapport
som fortel meir om det arbeidet speidarane gjer.
Årsrapporten vart godkjent
Øyvind gjekk gjennom rekneskapet. Vi får støtte frå fleire ulike
stader, bl.a. Søre Neset Sanitetsforening, Os Sokneråd,
Kulturmidlar frå Os Kommune og offer på speidergudstenesta.
Vi går i litt overskudd årlig, og målet for åra framover er også at
drifta skal gå i 0,-. Vi har greitt med midler på bok til større
investeringar dersom vi har eit behov for det.
Regneskapet vart einstemmig godkjent.

Budsjett

Budsjettet er lagt opp på gå i balanse mellom utgifter og
inntekter. Budsjettet vart godkjent

4 Fastsetting av
Gruppekontingent for neste år

Gruppekontingent blir satt til ¼ av forbundskontingent, runda
opp til næraste heile 5.
Gruppa betalar kontingent for alle vaksne leiarar.

5 Drøfting av styrefunksjonar i
1. Os

Gruppa har tradisjonelt hatt eit pro-forma styre. Det har vore
praksis at gruppeleiaren saman med einingsleiarane utgjer eit
arbeidsutval, som bestemmer i gruppa og er beslutningsdyktige.
Nytt styre er : Margrethe Askeland, Jørdis Nadler og Øyvind
Sundfjord.

6 Eventuelt

Forslag om ny aldersinndeling:
1.-2.klasse oppdagar
2.-5.klasse stifinnar
6.-10.klasse vandrar
frå 16 – t.o.m. 25 år rover
Aldersinndeling vart ein god diskusjon. Vi vart einige om at
5.klassingane blir i stifinnarane frå hausten 2017, men som
vandraraspirantar. Dei jobbar med aspirantgraden som er laga
for vandrarane og kan bruke blå sjal.
KanoarVi har for få kanoar i gruppa til å ta ein heil einheit med på tur. Vi
ser ikkje at det er nødvendig å kjøpe ein ny henger med
tilhøyrande kanoar. Vi kan leige ved behov. Dersom det vert
øydelagt utstyr har vi pengar til å erstatte dette.

