1. Slattum Speidergruppe
Foreldreforeningen

Hagan 15. november 2005
Til foresatte med barn i 1. Slattum Speidergruppe
Det kalles med dette inn til årsmøte i foreldreforeningen onsdag 30. november 2005 kl 20:00 – 21:30 på
Holm skole
Dagsorden:
1.
2.
3.
4.
5.

Årsmelding
Regnskap
Valg
Orientering fra speiderlederne, herunder spørsmål om sommerarrangement 2006, samt dugnader
Eventuelt

NB! Vi oppfordrer flest mulig til å komme. Alle som skal velges blir spurt om dette i forkant.
Velkommen!
Bjørn Åmdal
Formann
Orientering om foreldreforeningen
1. Slattum Speidergruppe har en foreldreforening som i følge vedtektene skal støtte speiderarbeidet på best
mulig måte. Det betyr at foreldreforeningen bidrar til følgende oppgaver:
⇒ speidergruppas økonomi / regnskap
⇒ arrangement av familiefest
⇒ arrangement av kakelotteri
⇒ dugnader
Hovedoppgaven er å skaffe speidergruppa et godt økonomisk grunnlag for driften. Det viktigste bidraget er å
arrangere kakelotteri minst 2 ganger pr år.
Foreldreforeningen fører regnskapet for speidergruppa, og har ansvaret for gruppas kanoer. Foreningen
bidrar økonomisk til forskjellige aktiviteter og betaler utstyr og materiell.
Styret i foreningen består av formann, kasserer, 1 medlem fra kake og arrangementskomiteen og 1 medlem
fra kanokomiteen.
Foreldreforeningen har årsmøte i november og legger da frem regnskap og årsrapport.
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Årsberetning 2004 – 2005
Styret
Følgende har hatt verv i perioden:
o Formann:
Bjørn Åmdal (til 2006)
o Kasserer:
Arne Storheim (til 2005)
o Fest og kakelotterikomitéen:Åse Sorgendal (til 2006)
Dorothy Aarholt (til 2006)
Ola Rust (til 2005)
o Kanokomitéen
Fredrik Kittilsen (til 2005)
Øyvind Dugstad (til 2005)
o Revisor
JannRobert Junker
o Valgkomiteen
Bente Kristiansen
Svein Warholm
Det har vært avholdt 2 styremøter, der grupperleder og speiderledere deltok på det ene.
Årsmøte ble avholdt 15. november 2004 på Holm skole. 15 foreldre og ledere deltok.
Økonomi
Foreldreforeningens hovedoppgave er å sikre speidergruppa et godt økonomisk grunnlag. Det er gjennomført
2 kakelotterier på Mega (Hagan) og 1 lotteri på familiefesten, som tilsammen ga en inntekt på kr. 17 419.
Øvrige inntekter er støtte fra Sparebanken Jevnaker Lunner med kr. 2 500, og fra Nittedal kommune med kr.
13 755. Av større utgifter kan nevnes dekning av Nythunleiren med ca kr. 9 400, og sommerleiren fri:05 med
ca. kr. 10 300. Vi har også dekket materialer til Vennervannshytta med ca kr. 4 700. Året under ett ga et
underskudd på kr. 13 823.
Sist år ble det gjennomført en sammenslåing med Søndre Nittedal speidergruppe. Vi ble tilført en egenkapital
på kr. 53 361.
Fest og kakelotterikomiteen
Familiefest ble arrangert 13. mars på Hauger ungdomslokale. Det var god oppslutning om festen og
speiderne stod for underholdningen.
Kakelotteri ble arrangert 19.20. november og 4.5. mars.
Kanokomitéen
Kanokomiteen har stått for vedlikehold av kanoene. Disse har vært brukt av speidergruppa til pinsetur, og
vært leid ut til Slattum skole.
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Dugnader
Det ble arrangert ryddedugnad på speiderloftet på Holm. Leirutstyret ble satt i stand og supplert i forkant av
landsleiren i juli. Kanokomiteen stod selv for vedlikehold av kanoene. Flere foreldre har også bidratt i dugnad
på hytta på Vennervann.
Lokaler
Gruppa har fått låne nye lokaler i Holm skole. Etter mye frem og tilbake vedtok Nittedal kommune at vi får
låne lokalet gratis, og ikke etter vanlige kommersielle vilkår slik vi ble forespeilet.
Ledersituasjonen i 1. Slattum speidergruppe
Gruppeleder:
Rover:
Flokken:
Troppen:

Jan Fischer
Thomas Kittilsen (til sommeren), deretter Kari Dugstad
Helene Hammernes og Eivind Junker
Ragnhild Kjenne og Jørn Christiansen

I tillegg er det en rekke hjelpeledere.
Jan Fischer slutten som gruppeleder etter flere års solid innsats. Foreldreforeningen takker for den solide
innsatsen han har lagt ned.

Hagan 15. november 2005
Bjørn Åmdal
Formann

