Saksliste Gruppeting 12. november 2018

Sak 1: Konstituering av gruppetinget
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Valg av ordstyrer
Valg av en referent
Valg av to medlemmer til å undertegne protokollen
Valg av tellekorps
Godkjenning av innkalling
Godkjenning av saksliste
Avstemning om noen flere skal ha tale og stemmerett

Sak 2: Medlemkontingent 2019
Økonomistatus legges frem av gruppeledelsen
Informasjon om Medlemskontingent: se Vedlegg 2
Styrets innstilling: Gruppekontingenten økes ikke, men holdes på nåværende nivå.

Sak 3: Strategiske mål og Handlingsplan
Speidergruppas strategiske mål bel vedtatt på Gruppeting 1. november 2016 (Vedlegg 3)
Gruppeledelsen ønsker innspill fra gruppetinget til handlingsplan (Vedlegg 4), særlig til målet: Alle
medlemmer skal føle seg trygge og inkludert

Lillesand speidergruppe
Innkalling til Gruppeting 12. november 2018
Til: ledere, rovere, speidere, foreldrerepresentanter
I henhold til Norges speiderforbunds lover § 2-2 innkalles det til gruppeting i Lillesand
speidergruppe. Formålet med dette møtet er a) å vedta medlemskontingenten for 2019,
samt b) å evaluere speidergruppas strategiske mål.
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 mandag 12. november kl 19:30-20:30, på speiderhytta.
Agenda
1. Velkommen
2. Kontingentsats 2019
3. Speidergruppas mål og handlingsplan
6. Orientering: Speidertinget 2018
7. Eventuelt
8. Avslutting
Hvem: Følgende har stemmerett på årsmøtet: Alle betalende medlemmer over 12 år (som
fyller 12 år i 2018). Representanter (1 pr 10 medlem) fra troppens yngre medlemmer (5.-10.
kl).
Speidere i flokken (3.-4. kl) kan gis møte- og talerett av Gruppetinget, men ikke stemmerett.
Foreldre og foresatte som ikke er medlemmer kan gis møte- og talerett av Gruppetinget.

Velkommen!
Tone Falkenhaug
Gruppeleder

-------------------------------------------------------------------Mere informasjon finner du i Vedlegg:
1. Agenda
2. Informasjon om medlemskontingent
3. Gruppas strategiske mål

Vedlegg 1: Medlemskontingent
Historikk: Medlemskontingenten for 2018 er 920 kr.
Årskontingent siste år:
2013: 745
2014: 800
2015: 850
2016: 910
2017: 920
2018: 955
Hvem betaler du til? I 2018 er den samlede årlige medlemskontingenten 955 kr.
Kontingenten består av 3 deler, som fordeles slik:
285 kr til Lillesand speidergruppe. Det er kun denne delen som vi i Lillesand kan endre.
220 kr til Sørlandets Krets
450 kr til Norges speiderforbund
Søskenmoderasjon:
Forbundet gir 80% moderasjon fra og med familiemedlem nr 3.

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 (egenstyrte patruljeaktiviteter skal inngå i
arbeidsplanen for dette målet)
• 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 3. Handlingsplan for Lillesand Speidergruppe
Handlingsplan for Lillesand Speidergruppe 2017-2018
Mål: 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
Mål: Patruljen tar ansvar
Speidere lærer seg å
samarbeide, ta vare på
hverandre, og å ta ansvar for
fellesskapet

Patruljesystemet brukes på
alle nivåer
Speidergruppa har tropp og
førerpatrulje
Alle medlemmer skal føle seg
trygge og inkludert

Aktivitet/Tiltak
Viktige beslutninger tas på Gruppeting
Oppfordre speiderne til å bruke sin
medbestemmelsesrett
Sende representanter til kretsting
Patruljesystemet brukes
Speideraksjonen, frivillighetssentralen,
ryddeprosjekter, miljøprosjekter
Internasjonalt samarbeid,
samarbeid med lokale grupper og
foreninger
Deltagelse ved internasjonale arrangement
Tilby nye og utviklende friluftsaktiviteter.
Minst 2 overnattingsturer/ halvår i tropp
Øvelse i haik starter på stifinnernivå
Publikumsdager
Invitere nye målgrupper

Aktivitet/Tiltak

Ansvarlig
Gruppeledelse
enhetsledere
Gruppeledelse,
enhetsledelse
enhetsledelse
Gruppeledelse,
Gruppeledelse,
Troppledelse
enhetsledelse
Troppsledelse
Troppsledelse
Ledergruppa
Gruppeledelse,

Ansvarlig

Aktivt bruk av patruljesystemet,
speidermetoden og treningsprogrammet,
Deltagelse på patruljefører-kurs
Deltagelse på Kretsbanner-konkurranse/
NM i speiding
Deltagelse på SMUL-konkurranse

enhetsledere

Speiderne har egenstyrte patruljemøter og
turer
I alle enheter jobber speiderne i mindre
«grupper»
Roverlag
Lederpatrulje
Deltakelse i «Oppdrag førerpatrulje»
Troppsmøter og troppsturer
God lederstøtte til patruljene

Troppsledelse,
Førerpatruljen
Enhetsledere
Roverlag,
Gruppeledelse

Nok ledere til at hver speiderne skal «bli
sett»
Trygge ledere: kurs og samtaler i
ledergruppa
Alle ledere skal få tilbud om
førstehjelpskurs

Enhetsledere

Enhetsledere
Enhetsledere
Flokkledere

Troppsledelse

Gruppeledelse
Gruppeledelse

Mål: Speiding når flere
Lederstab: Nok ledere i
forhold til medlemstallet

Aktivitet/Tiltak

Rekruttering fra foreldre: god kontakt med
foreldre
2017: Rekruttere minst 2 nye beverledere
Rekruttering fra speidere:
Bruke vandrere/rovere som
lederassistenter
Tilby lederkurs for rovere
Avlaste ledere: foreldre og andre ledere
Godt ledermiljø

Vi tilbyr speideraktiviteter av
god kvalitet

Flere ledere og rovere tar lederkurs

Medlemstallet holdes stabilt,
eller øker

Beholde nåværende speidere
- God overgang mellom enhetene
- Aktiviteter på tvers av enheter
- Progresjon og attraktive aktiviteter
- Trygghet i enheten
Rekruttere nye speidere
- Positiv synlighet
- Nok ledere til å håndtere store
(eller flere) grupper
Prioritere aldersgruppen 13-16 år
Opprettholde aktivitetsnivå i roverlaget:
- Bevisstgjøring av roverrollen
- Bistå roverlaget med å ta ansvar
Sørge for god overgang mellom enhetene

Flere speidere fortsetter
gjennom tropp frem til rover

Aktiviteter på tvers av enheter
(fellesarrangement)
Attraktive aktiviteter, nye utfordringer

Synlighet: Speidergruppas
arbeid er synlig i
lokalsamfunnet

Flere ledere og rovere tar
lederkurs

Ansvarlig

Enhetsledere
Gruppeledelse
Enhetsledere
Gruppeledelse

Ledergruppa
Foreldregruppa
Ledergruppa
Gruppeledelse, den
enkelte leder og
rover
Enhetsledere

Gruppeledelse
Alle ledere
Foreldregruppa

enhetsledere
Ledergruppa

Deltakelse ved arrangement i krets og
nasjonalt
Kontakt med speidere utenfor gruppen
nasjonalt /internasjonalt
Positiv synlighet, (miljøprosjekter , etc)
Ambisiøse aktiviteter
Publikumsdager, samarbeid med andre
foreninger
Jevnlig omtale i media

Gruppeledelse

Tilby gratis lederkurs for ledere og rovere

Krets/Gruppeledelse

