
Lillesand speidergruppe 

Innkalling til årsmøte / gruppeting 2020 

Til: speidere, rovere og ledere (medlemmer av Lillesand Speidergruppe) 

 

I henhold til Norges speiderforbunds lover § 2-2 innkalles det til gruppetingets årsmøte i Lillesand 

speidergruppe. 

 
Speidere!: Gruppetinget er øverste myndighet og avgjør mange viktige saker for speideren. Husk at 
dette er din beste mulighet til å påvirke hvordan speidergruppa drives, så møt opp!  

 

Møtet avholdes tirsdag 11. februar kl 18, på Lillesand Ungdomsskole 

 

Saker som ønskes behandlet på tinget må være sendt gruppestyret (v/ tonef@hi.no) før 5. februar 

2020. 

 

Følgende har stemmerett på årsmøtet: Alle betalende medlemmer over 12 år (som fyller 12 år i 

2020). Representanter fra troppens (5.-10. kl) yngre medlemmer (1 pr 10 medlem).  

Speidere i flokken (3.-4. kl) kan gis møte- og talerett av Årsmøtet/Gruppetinget, men ikke 

stemmerett.  

 

Det er speiderne (medlemmer) som skal møte: Foreldre og foresatte som ikke er medlemmer kan gis 

møte- og talerett av Årsmøtet/Gruppetinget. 

 

Agenda 
Velkommen 

1. Konstituering av gruppetinget 
2. Årsmelding 2019 
3. Regnskap 2019 
4. Budsjett 2020 
5. Valg  
6. Innkomne saker /orienteringer 

 

Enkel bevertning 
-------------------------------------------------------------------- 

 
Velkommen! 
Tone Falkenhaug 
Gruppeleder 

  



Forretningsorden for Gruppeting i Lillesand speidergruppe. 

1. Et lovlig innkalt gruppeting/årsmøte er beslutningsdyktig med det antall godkjente 
representanter som har møtt. 

2. Gruppeting/årsmøte ledes av en valgt møteleder. 

3. Referat føres av en valgt referent. Referat underskrives av møteleder, pluss to valgte deltagere 
på møtet. 

4. Innlegg må konkretiseres mest mulig. Møtelederen har rett til å foreslå begrenset taletid og 
foreslå stopp av talere. Det er anledning til å be om replikk; med det menes en kort kommentar 
vedrørende siste debattinnlegg.  

5. Alle forslag må innleveres skriftlig til møtelederen, undertegnet med representantens navn. Nye 
forslag kan ikke settes frem etter at strek er satt. Saker som ikke står på sakslisten kan bare 
fremmes hvis ordstyrer finner tid til dette under eventuelt. 

6. Ved vedtak kreves normaIt *absolutt flertall, unntatt der forbundets lover krever kvalifisert 
flertall. Skriftlig avstemning skal finne sted hvis en representant krever det. 

7. Alle valg foregår skriftlig hvis det er mer enn en kandidat, eller når en av representantene krever 
det. Ved skriftlig avstemning teller ikke blanke stemmer. Dersom det er flere kandidater og 
ingen oppnår absolutt flertall, strykes den kandidaten med lavest stemmetall og det stemmes på 
nytt inntil man har fått en kandidat med absolutt flertall. 

8. I referatet føres inn alle forslag og de vedtak som er gjort, med stemmer for og i mot. Referatet 
legges ut på speidergruppas nettside. 

9. Gruppetinget er gruppens besluttende organ, som består av: a) Alle betalende medlemmer fra 
og med det kalenderåret de fyller 12 år. b) En representant for hver påbegynte ti betalende 
medlemmer blant speidere i tropp som ikke fyller 12 år eller mer i løpet av kalenderåret. 

10. Foreldre og foresatte som ikke er medlemmer kan gis møte- og talerett av 
Årsmøtet/Gruppetinget. 

11. Gruppetingets forretningsorden godkjennes ved åpningen av hvert gruppeting, og gjelder inntil 
forslag om forretningsorden er behandlet og godkjent på neste gruppeting. 

 

*Med absolutt flertall menes: Mer enn halvparten av de avgitte stemmer (blanke stemmer telles ikke 

med). Ved stemmelikhet anses forslaget som falt. Med kvalifisert flertall menes: En på forhand 

fastsatt del av det samlede antall avgitte stemmer (blanke stemmer telles ikke med). 

 



Agenda Gruppeting/Årsmøte 11. februar 2020 
Lillesand speidergruppe 

 
Sak 1: Konstituering av gruppetinget 

a) Godkjenne de stemmeberettigede 
b) Valg av møteleder 
c) Valg av tellekorps 
d) Valg av en referent 
e) Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen 
f) Godkjenning av innkalling 
g) Godkjenning av saksliste 
h) Godkjenning av forretningsorden 

 
Sak 2: Årsmelding 2019 

Årsmelding legges frem av gruppeledelsen 

Forslag til Vedtak: Årsmeldingen godkjennes  

 
Sak 3: Regnskap 2019 
 Revidert regnskap for 2019 presenteres 
  
Sak 4: Budsjett 2020 
 Budsjett for 2020 legges fram på møtet 
 Forslag til vedtak: Budsjett godkjennes 

 
Sak 5: Valg 
Følgende verv er på valg og alle som ønsker å stille kan melde sin interesse til valgkomiteen før 
årsmøtet.  

a) Gruppeleder  
Styrets innstiling: Tone Falkenhaug, gjenvalg.  
Forslag til vedtak: Gruppeleder velges for et år, med nyvalg på Årsmøte 2021. 
 

b) Gruppestyre (velges for to år av gangen) 
Styrets innstilling: Kristin Uleberg, Tor Nordanger, Steffi Kiedaisch, Michael Danielsen, 
Ingebjørg Borgemyr, Tone Falkenhaug (styreleder) 
 

c) Kasserer (velges for ett år av gangen) 
Styrets innstilling: Ingebjørg Borgemyr 
 

d) Revisor (velges for ett år av gangen) 
Styrets innstilling: Lars Gunnar Nag 
 

e) Representanter til kretstinget 11 mars 2020 (velges for ett år av gangen). 

Antall representanter: Gruppeleder og en valgt representant for hver påbegynte 10 
betalende medlemmer i henhold til siste årsmelding. Det velges også vararepresentanter. 
Gruppa kan stille med 103/10 = 11 representanter. Minst 1/3 = 4 stk skal være 25 år eller 
yngre.  

 
Sak 6: Innkomne saker /orienteringer 

a) Årsplan 2020 

b) Speidergruppas strategiske mål og handlingsplan 



Vedlegg 1: Årsplan Lillesand speidergruppe  2020 

    

     

Uk
e Januar Hva Hvor Hvem 
4  Oppstart   

  Februar       

7 Tirsdag 11. februar Gruppeting 
Lillesand 
Ungdomsskole 

Alle medlemmer, 12 år og 
eldre 

8 
fred. 21-sønd 23. 
februar 

Vintertur til 
Øynaheia 

Solhøgda 
Hele gruppa. Bevere kun 
dagstur 

9 mand 24  februar Tenkedagen 
Lillesand 
Ungdomsskole 

Hele gruppa med foreldre 

  Mars       

11 Onsdag 11.03.2020 Kretsting  Valgte representanter over 
12 år 

13 Lørd 28. mars Earth hour Vardåsen Alle i Lillesand 

  April       

14-
18 

Hele april 
Speideraksjon
en 

 Alle 

17 Søndag 19. april 
Feire St. 
Georgsdagen 

Savemyr 
Hele gruppa. Troppen kan 
overnatte lørd-sønd 

17 24.-26. april 
Patruljekonku
rranse 

Bibelskolen Grimstad Stifinnere og vandrere 

  Mai       

18  Strandrydded
agen? 

Foreninger/lag/allme
nnheten 

Slåttholmen 

19 Fred 8.-sønd 10.mai Peff2  peffer og asser som har 
gjennomført peff1 

19 Lørd 9. mai 
SMUL-
konkurranse 

Bevere og 
småspeidere 1 - 4 
klasse 

Baneheia 

20 Søndag 17.05 
Flaggborg, 
Borgetog 

 alle 

  Juni       

23 6.-7. juni Skjærgårdstur  Hele gruppa (bevere kun 
dagstur) 

24 12.-14. juni Småspeider/Bever-leir (SMUL-leir) 
Bevere og småspeidere 1 - 4 
klasse 

25 Fred 19. juni 
Lillesand 
Pride 

  

  Juli       

  August       

32 1.-9. august 
Speiderleir i 
Tyskland 

Pfeddersheim 
(Worms), Tyskland 

Speidere i tropp/rover 

  September       

36 04.09-06.09 
Krets: Peff 1 
kurs 

Randøya Vandrere 



36 lørd 5.-sønd 6. sept 
Natt i 
Naturen 

  

37  Friluftslivets 
uke 

  

  Oktober       

42 Torsd 15. okt Kretsting  Valgte representanter 

42 16.10 - 18.10 JOTA/JOTI Hele verden Troppen, rovere 

  November       

46 13.-15. nov Speiderting  Valgte representanter 

47 
mandag 16. eller tirsdag 
17. november 

Juleneksalg Møglestu gård Alle speidere 

48  Grøtfest  Alle speidere m familier 

28 Lørdag 28. nov 
Fredslysmess
e 

  

 



Vedlegg 2: Mål for Lillesand Speidergruppe 

   Vedtatt ved Gruppeting 1. november 2016 

 

Speidere vil ut 

• Ledere og speidere deltar i NSFs demokratiske prosesser.  

• Speidere og ledere er samfunnsengasjert. 

• Speidergruppa vil ut i verden  

• Speiderne har god kompetanse innen friluftsliv  

• Speidergruppa inviterer andre til friluftsliv 

 

Patruljen tar ansvar 

• Speidere lærer seg å samarbeide, ta vare på hverandre, og ta ansvar for fellesskapet. 

• Patruljesystemet brukes på alle nivåer 

• Speidergruppa har tropp og førerpatrulje  

• Alle medlemmer skal føle seg trygge og inkludert 

 

Speiding når flere 

• Lederstab: Nok ledere i forhold til medlemstallet 

• Kvalitet: Speideraktiviteter av god kvalitet  

• Medlemstall holdes stabilt eller øker.  

• Synlighet: Speidergruppas arbeid er synlig i lokalsamfunnet 

• Flere ledere og rovere tar lederkurs 

• Flere speidere fortsetter gjennom tropp frem til rover 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Vedlegg 4: Handlingsplan for Lillesand Speidergruppe  

Mål: Speidere vil ut Aktivitet/Tiltak Ansvarlig 

Ledere og speidere deltar i 
NSFs demokratiske 
prosesser. 

Viktige beslutninger tas på Gruppeting Gruppeledelse 

Oppfordre speiderne til å bruke sin 

medbestemmelsesrett 

enhetsledere 

Sende representanter til kretsting Gruppeledelse, 

Patruljesystemet brukes enhetsledelse 

Speidere og ledere er 
samfunnsengasjert. 

Speideraksjonen, frivillighetssentralen, 

ryddeprosjekter, miljøprosjekter 

enhetsledelse 

Speidergruppa vil ut i verden 
 

Internasjonalt samarbeid,  Gruppeledelse, 

samarbeid med lokale grupper og 

foreninger 

Gruppeledelse, 

Deltagelse ved internasjonale arrangement Troppledelse 

Speiderne har god 
kompetanse innen friluftsliv 

Tilby nye og utviklende friluftsaktiviteter.   enhetsledelse 

Minst 2 overnattingsturer/ halvår i tropp Troppsledelse 

Øvelse i haik starter på stifinnernivå Troppsledelse 

Speidergruppa inviterer andre 
til friluftsliv 

Publikumsdager Ledergruppa 

Invitere nye målgrupper Gruppeledelse, 

Mål: Patruljen tar ansvar Aktivitet/Tiltak Ansvarlig 

Speidere lærer seg å 
samarbeide, ta vare på 
hverandre, og å ta ansvar for 
fellesskapet 
 

Aktivt bruk av patruljesystemet, 

speidermetoden og treningsprogrammet, 

enhetsledere 

Deltagelse på patruljefører-kurs Enhetsledere 

Deltagelse på Kretsbanner-konkurranse/ 

NM i speiding 

Enhetsledere 

Deltagelse på SMUL-konkurranse Flokkledere 

Speiderne har egenstyrte patruljemøter og 

turer 

Troppsledelse, 

Førerpatruljen 

Patruljesystemet brukes på 
alle nivåer 

I alle enheter jobber speiderne i mindre 

«grupper» 

Roverlag 

Lederpatrulje 

Enhetsledere 

Roverlag, 

Gruppeledelse 

Speidergruppa har tropp og 
førerpatrulje 

Deltakelse i «Oppdrag førerpatrulje»  

Troppsmøter og troppsturer 

God lederstøtte til patruljene 

 

Troppsledelse 

Alle medlemmer skal føle seg 
trygge og inkludert 

Nok ledere til at hver speiderne skal «bli 

sett» 

Enhetsledere 

Trygge ledere: kurs og samtaler i 

ledergruppa 

Gruppeledelse 

Alle ledere skal få tilbud om 

førstehjelpskurs 

Gruppeledelse 

Mål: Speiding når flere Aktivitet/Tiltak Ansvarlig 

Lederstab: Nok ledere i 
forhold til medlemstallet 

Rekruttering fra foreldre: god kontakt med 

foreldre 

2017: Rekruttere minst 2 nye beverledere 

Enhetsledere 

Gruppeledelse 

Rekruttering fra speidere:  

- Bruke vandrere/rovere som 

lederassistenter  

- Tilby lederkurs for rovere 

Enhetsledere 

Gruppeledelse 



 

Avlaste ledere: foreldre og andre ledere  Ledergruppa 

Foreldregruppa 

Godt ledermiljø Ledergruppa 

Vi tilbyr speideraktiviteter av 
god kvalitet 

Flere ledere og rovere tar lederkurs 

 

Gruppeledelse, den 

enkelte leder og 

rover 

Medlemstallet holdes stabilt, 
eller øker 

Beholde nåværende speidere 

- God overgang mellom enhetene 

- Aktiviteter på tvers av enheter 

- Progresjon og attraktive aktiviteter 

- Trygghet i enheten 

Enhetsledere 

 

Rekruttere nye speidere 

- Positiv synlighet 

- Nok ledere til å håndtere store 

(eller flere) grupper 

Gruppeledelse 

Alle ledere 

Foreldregruppa 

Flere speidere fortsetter 
gjennom tropp frem til rover 

Prioritere aldersgruppen 13-16 år  

Opprettholde aktivitetsnivå i roverlaget: 

- Bevisstgjøring av roverrollen  

- Bistå roverlaget med å ta ansvar 

 

Sørge for god overgang mellom enhetene enhetsledere 

Aktiviteter på tvers av enheter 

(fellesarrangement) 

Ledergruppa 

Attraktive aktiviteter, nye utfordringer  

Deltakelse ved arrangement i krets og 

nasjonalt 

 

Kontakt med speidere utenfor gruppen 

nasjonalt /internasjonalt 

 

Synlighet: Speidergruppas 
arbeid er synlig i 
lokalsamfunnet 

Positiv synlighet, (miljøprosjekter , etc)  

Ambisiøse aktiviteter  

Publikumsdager, samarbeid med andre 

foreninger 

 

Jevnlig omtale i media Gruppeledelse 

Flere ledere og rovere tar 
lederkurs 

Tilby gratis lederkurs for ledere og rovere Krets/Gruppeledelse 



Vedlegg 5   

Budsjett – Regnskap 2019* 

Skisse Budsjett 2020* 

 

 Lillesand Speidergruppe Budsjett 
2019 

Regnskap 
2019 

Skisse 
Budsjett 

2020 
Inntekter      
Utleie hytta 55000 65 000 66000 
Utleie båt, kano   4 600   
Juleneksalg (netto) 28000 31 700 31500 
Grøtfest (netto) 3000 6 339 5000 
Kontingentrefusjon fra Norges Speiderforbund 30000 27 679 25000 
Momskompensasjon 15000 24 936 20000 
Grasrotandel Norsk Tipping 10000 20 203 15000 
Gaver og prosjektmidler 3282001 163 1502 65000 
Egenandel turer 4000 2 800 3000 
Egenandel leirer 46800 53 300 90000 
Dugnadsinntekter   3 876   
Salg av utstyr   0   
Andre inntekter 5000 3 710   
Renteinntekter   1 452 1000 
Speiding for alle    14900 
Sum inntekt       525 000  408 745 336 400 

      

Utgifter      
Speiderhytta, strøm, renovasjon, vedlikehold mm 52000 51 233 45000 
Forsikring 13000 13 972 15000 
Utgifter leir 60000 67 072 84000 
Utgifter andre turer 20500 29 983 35000 
Utstyr 2532001 40 8082 1000 
Speidermøter 31950 5 910 17000 
Merker og skjerf 20000 20 919 20000 
Lederkontingenter og kurs 10000 14 290 17000 
Kostnader båter og tilhengere 20000 13 409 22000 
Kostnader gapahuk/Savemyr 0 1 063 1000 
Andre driftskostnader speidergruppa 10000 6 882 10000 

Speiding for alle 30000  14900 

Sum driftskostnader       520 650  265 541 281 900 

      

Resultat           4 350  143 204 54 500 
 

*Eksklusive Friluftsskolen 
1Inkludert tilskudd og utgifter knyttet til «Sjøen for alle» (Gjensidigestiftelsen) 
2Ikke inkludert «Sjøen for alle» (Gjensidigestiftelsen). Denne er ført på Friluftsskolens 

regnskap 2019 



 


