
1. Slattum Speidergruppe
Foreldreforeningen

Referat fra årsmøte i Foreldreforeningen, 1. Slattum Speidergruppe 3. desember 
2008

Årsmøte i 1. Slattum Speidergruppe foreldreforening ble avholdt 3. desember på 
Holm skole. 8 foreldre og 5 ledere deltok. 

Marianne Tveter var  møteleder og referent.

Agenda ble noe endret i forhold til innkallingen. 

Første halvtimen ble brukt til info om foreldre foreningen, gjennomgang av nytt 
”spørre skjema” og  info fra lederne. 

Forslag til nytt kartleggingsskjema ble langt fram og diskutert på møte.  Hensikten  er 
å kartlegge aktiviteten som speiderne setter mest pris på, samt få en tilbakemelding 
om interesser og kunnskap i foreldergruppen. Dette vi forhåpentligvis hjelpe oss å 
beholde og forbedre tilbudet vi har i 1.Slattum. 

Spørreskjema vil ble sendt ut til alle etter jul.

Ragnhild Kjenne orienterte om aktivitetene i troppen siste år.  Troppen funger bra, 
med bred aldersammensetning. Det har vært mange små og store turer dette året; 
Nytun, Pinsehaik, 2 troppsturer (Vennervann) samt sommerleir ( Kretsleir for KFUK/
KFUM Oslo). I vår ble det også seier og andre plass i Kretskonkurransen så 1Slattum 
hadde 2 patruljer med til NM i Asker ! 

Speiderne er ivrige og aktive, men for lederne har vært krevende å holde 
aktivitetsnivået oppe på dette nivået.  
 
• I flokken har det vært aktivitet i ca. 1 år. Det er 8 gutter som er både aktive og 

ivrige. Sist vår vant de småspeider samlingen og i slutten av november var de med 
troppen på tur til Vennervann. Sara driver stort sett flokken alene, og trenger 
hjelp. Med to ledere vil det også være mulig å ta inn flere småspeidere. 

1) Årsberetning:  

Årsberetning for 2008 ble gjennomgått og godkjent.  

2) Regnskap: 

Regnskapet ble gjennomgått, kommentert og godkjent. 

Regnskapet er godkjent av revisor.
Regnskapet vil bli lagt ut på hjemmesiden sammen med åreberetningen.
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3) Valg: 

Kathrine Heggen gjennomgikk valgkomiteen forslag. 

Marianne Tveter ble gjenvalgt som leder. 

Disse var ikke på valg og fortsetter i sine verv til 2009:  
Svein Warholm (kasserer) , Kari M. Klæbo (fest- og kakelotteri komiteen) , 
Tommy Wensås (kanokomiteen) Katrine Heggen og Bjørn Knutsen 
(valgkomiteen) Svein Kjenne ( revisor) .

Foreldre foreningen har følgende sammensetning, og alle vil bli innkalt  til et start 
møte på nyåret, slik at det nye styret kan konstituere seg og planlegge hvordan vi skal 
jobbe i 2009.

o Marianne Tveter (formann) – til 2010
o Svein Warholm (kasserer) – til 2009
o Hanne Bakke (fest- og kakelotteri komiteen) – til 2010
o Anita Lindset (fest-, og kakelotteri komiteen) – til 2010
o Kari M. Klæbo (fest-, og kakelotteri komiteen) – til 2009
o Thomas Henriksen (kanokomiteen) – til 2010
o Tommy Wensås (kanokomiteen) – til 2009
o Svein Kjenne (revisor) - til 2009
o Kathrine Heggen og  Bjørn Knutsen (valgkomiteen) –til 2009 

4): Eventuelt  

5):  Orientering fra speiderlederne 

 Disse punktene ble diskutert innledningsvis, men helt på slutten ble det et eget 
punkt om Landsleir.

I 2009 er det Landsleir i Åndalsnes, deltakelse på leiren er avhengig at vi klarer å lage 
et støtteapparat for leiren. En foreløpig undersøkelse om hvem som vil være med 
blir sent ut over jul. 

 

Gjelleråsen 2008 

Marianne Tveter 
referent


