1. Slattum Speidergruppe
Foreldreforeningen

Referat fra årsmøte i Foreldreforeningen, 1. Slattum Speidergruppe 30. november 2005
Årsmøte i 1. Slattum Speidergruppe foreldreforening ble avholdt 30. november på Holm skole. 15
foreldre og ledere deltok. Følgende punkter ble gjennomgått:
1) Årsberetning:
Årsberetning for 2005 ble gjennomgått og godkjent.
Vedtak: Årsberetningen ble godkjent
2) Regnskap:
Regnskapet ble gjennomgått, kommentert og godkjent.
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, og vi fikk tilført en egenkapital på kr 53.361.
Regnskapet er godkjent av revisor.
Vedtak: Regnskapet ble godkjent av årsmøtet
3) Valg:
Det skulle velges kasserer, 1 til fest, og kakelotterikomitéen, 2 til kanokomiteen, revisor og 3
til valgkomitéen.
Følgende personer ble valgt inn:
o
o
o
o
o

Sven Warholm kasserer)– til 2007
Bente Kristiansen (fest og kakelotterikomitéen) – til 2007
Sæskia Heynekamp, Oluf Sandvig (kanokomiteen) – til 2007
Svein Kjenne (revisor)  til 2007
Stein Skiaker, Kari M. Klæbo, Astrid Uggerud, valgkomiteen

I tillegg har følgende personer verv i foreldreforeningen:
o Bjørn Åmdal (formann) – til 2006
o Åse Sorgendal (fest, og kakelotterikomitéen) – til 2006
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o Dorothy Aarholt (fest, og kakelotterikomitéen) – til 2006
4) Orientering fra speiderlederne:
Speiderlederne orienterte om antall medlemmer og aktiviteter i 2005.
Vedtak: Til orientering
5

Eventuelt
1. Slattum Speidergruppe mangler fortsatt gruppeleder. Det er gruppetinget som har ansvar
for å finne gruppeleder, men foreldreforeningen ble oppfordret til å bistå til å finne en
person som kan ta på seg vervet, og inntil videre bistå speiderlederne mest mulig.
Foreldreforeningen tar ansvaret for at det sendes søknad om økonomisk støtte til Nittedal
kommune neste år.
Det kom opp spørsmål om hvilken varighet avtalen med Nittedal kommune om lån av
Holm skole har. Foreldreforeningen sjekker ut dette.
Familiefest på Hauger ungdomslokale arrangeres søndag 12. mars, med kakelotteri på
Mega fredagen og lørdagen i forkant.
Det skal arrangeres dugnad for å flytte speiderutstyret vi har lagret på Lønsvold gård. Jørn
bestemmer datoer (januar) og foreldreforeningen bistår med mannskap.
Alternative sommerarrangementer ble diskutert, bla mulighet for å delta på åpen
KFUM/KFUK leir på Røros 30. juli – 5. august. Neste år er det kretsleir, og det ble
diskutert om det er riktig å ha et ambisjonsnivå med leir av 1 ukes varighet hvert år. Det
kalles inn til eget foreldremøte på nyåret der arrangementer blir et viktig tema.
Det er stor oppslutning om Nythunarangementet i januar 2006 (30 års jubileum). Det er
ønskelig at flere foreldre deltar.
Hagan 3. desember 2005
Bjørn Åmdal
referent

