1. Slattum Speidergruppe
Foreldreforeningen

Referat fra årsmøte i Foreldreforeningen, 1. Slattum Speidergruppe 5. desember
2007
Årsmøte i 1. Slattum Speidergruppe foreldreforening ble avholdt 5. desember på
Holm skole. 8 foreldre og ledere deltok.
Marianne Tveter ble valgt til møteleder og referent.
1) Årsberetning:
Årsberetning for 2007 ble gjennomgått og godkjent.
Det var noen kommentarer til styresammensetning og hvem som skulle være på
valg. Dette er tatt opp under valg.
2) Regnskap:
Regnskapet ble gjennomgått, kommentert og godkjent.

Regnskapet er godkjent av revisor.
Regnskapet ble ikke sendt ut med innkallingen og skal derfor sendes ut med
referatet.
3) Valg:
Ettersom flere speidere (og foreldre) har sluttet i løpet av perioden, er det blitt
viktig å faseforskyve slik at ikke alle fra en komité er på valg samtidig. Årsmøte
besluttet derfor å fravike at kravet om at alle skal velges for to år.
Sven Warholm, Bente Kristiansen ble gjenvalgt for to år.
Dorothy Aarholt gikk ut av styret og Kari M. Klæbo valgt inn i fest- og kakelotteri
komiteen for to år.
Oluf Sandvig ble gjenvalgt for ett år og Tommy Wensås ble valgt inn i
kanokomiteen for to år. Ingen av disse hadde anledning til å sitte i styret, og
årsmøte besluttet derfor at styret kan konstituere basert på øvrige medlemmer.
Svein Kjenne tok ble gjenvalg som revisor. Linda Bækken, Bjørn Knutsen,
Kathrine Heggen ble alle valgt inn i valgkomiteen. I utgangspunktet ble disse
valgt for ett år, med ønske om at ett av medlemmene blir sittende i to år.

Foreldre foreningen har følgende sammensetning:
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Styret:
o
o
o
o
o

Marianne Tveter (formann) – til 2008
Svein Warholm (kasserer) – til 2009
Bente Kristiansen (fest- og kakelotteri komiteen) – til 2009
Åse Sorgendal (fest-, og kakelotteri komiteen) – til 2008
Kari M. Klæbo (fest-, og kakelotteri komiteen) – til 2009

Øvrige verv:
o Oluf Sandvig (kanokomiteen) – til 2008
o Tommy Wensås (kanokomiteen) – til 2009
o Svein Kjenne (revisor) - til 2009
o Linda Bækken og Bjørn Knutsen (valgkomiteen) –til 2008
o Kathrine Heggen (valgkomiteen ) –til 2009
4): Eventuelt
a) Rekruttering og leder situasjonen for flokken
Det har ikke vært noen ledere for flokken siden høsten 2007. Flere har blitt
spurt men det har vært vaskelig å få noen til å ta dette på seg. Helene Birkedal
skal ta en ny ringerunde til foreldre med barn med barn i denne gruppa, målet
er å få på plass et tilbud i vår semesteret.
b) Leir planer for neste år hva kan vi få til å hva kreves
Alternative leirplaner for 2008 ble diskutert. Ragnhild undersøker muligheten
av å være med på en Kretsleir, men sender ut en forespørsel om hvem som
eventuelt kan tenke seg å være med.
c) Dersom Holm skal selges må speiderne få et nytt sted å være. Helene følger
opp saken med kommunen.
5): Orientering fra speiderlederne
Ragnhild Kjenne orienterte om aktivitetene I flokken siste høst år. Troppen
funger bra, men litt arbeid med å integrere nye aspiranter gjenstår. Det har
vært flere turer og helgeaktiviteter med bra oppmøte. En del av aktivitetene
har vært gjennomført I patruljene og dette arbeidet har I mindre grad blitt fulgt
opp av lederne. Til tross for at det er litt forskjellig hvor mye patruljene klarer
og organisere, selv er det stort sett positive tilbake meldinger fra speiderne.
For å styrke satsingen på ledelse I patruljen vil alle de ”store” speiderne få
tilbud om Peff kurs neste vår.
Gjelleråsen 2008
Marianne Tveter
referent

