Referat fra gruppeting 1. Drammen speidergruppe 22.11.12
Tilstede: Hanne Vig (Småspeiderleder), Janne Rolfstad (foreldrerepresentant), Fredric Doak
(patruljefører), John Erling Grande (patruljefører), Jens Vig (Gruppeleder), Astrid Vig (Rover), Sigurd
Gruenke (Patruljeass.), Ragnhild Sandvold (Troppsleder), Oda Larsen (Troppsassistent og Rover),
Lars Petter Juriks(Patrulje ass.), Nils Larsen (Speider).

Sak 1:Konstituering av Gruppeting, takk til Oda for initiativet.
Sak 2:Tilbakemelding og status fra Troppen, Rovere og småspeidergruppe.
Patrulje Hoggorm: 7 stykker i patrulje, tema har vært knuter, lage musefellebil, hyttetur til Tuva og
høstkonkurransen.
Patrulje Elg: 4 stykker, Tema helikopter, ellers likt som hoggorm med turer, noen ganger litt dårlig
oppmøte på møtene.
Vannmelon: 3 stykker, har hatt tur til Tuva.
Rovere: 2 aktive er med på noe av kretsen sitt program. Roverlag med Gullaug, Vestre Røyken, og 1.
Drammen.
Småspeidere: 6 stykker, snart 7 mange møter på Neperudjordet, tema har vært fuglemat, dorull
stjernekikkert, kart og kompass og tur til Tuva.
Sak 3:Speidertinget:
Kort sammendrag fra speidertinget ble gitt av Ragnhild, se ellers www.speiding.no for mer
informasjon.
Oda sa litt om roverforum.
Hanne informerte om nytt fra kretstinget.: Jobber for tiden med nye lokaler på Teggern, ved
Brandengen skole.
Sak 4: Planlegging av program 2013
Planleggen av neste halvår.Vi gikk igjennom Nedre Buskerud krets sitt program. Se arrangementplan
til kretsen. 1. Drammen er med på kretsen sine arrangementer. SE: http://nedrebuskerud.no/wp/wpcontent/uploads/2012/09/2013-forslag.pdf
3. februar, blir det års fest på Sturla huset, arrangement som tidligere. Foreldremøte i januar, for
planlegging av årsfesten.
Sak 5: Valg av gruppeleder
Hanne er valgt til ny gruppeleder
Sak 6: Økonomi
Jens fortsetter som kasserer. Gruppa er god økonomi.
Sjekke ut Pintleiken og tomtefeste, Ragnhild spør Ivar om dette.
Antall medlemmer, for tiden 28 stykker vi har plass til flere.
Presentasjon: av nettsidene http://1.Drammen.speidergruppe.org referatet blir lagt ut her.
1.Drammen speidergruppe, Nedre Buskerud krets av Norges speiderforbund
Member of the World Organization of the Scout Movement (WOSM) and the World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS).

Det blir et gruppeting til i løpet av våren.
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