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Ekstraordinært Gruppeting Sætre 
Speidergruppe   
 
7. desember 2021. kl 19:30 – 20:15 
 
Gjennomføres ute på Sætre Gård.  
Innkallingen blir publisert på våre hjemmesider under fanen «ressurser» og 
deretter fanen «referater og styrende dokumenter» 
https://saetrespeidergruppe.net/referater-og-styrende-dokumenter/ 
 
Påmelding og informasjon om Ekstraordinært Gruppetinget blir distribuert på Spond og gjennomføres 
etter avsluttet Grøtfest 2021. 
 
Saksliste:  
 
1. Konstituering 
1.1 Valg av ordstyrer.  

 
1.2 Valg av tellekorps. 

 
1.3 Valg av referent. 

 
1.4 Valg av to representanter til å underskrive protokoll. 

 
1.5 Godkjenning av innkalling sendt i Spond. 

 
1.6 Godkjenning av saksliste. 
 
2. Beslutte økonomisk støtte til deltagere til Jamboree 2023 
Gruppeledelsen innstiller på en total økonomisk støtte på 45.000,-. Beløpet avsettes i budsjett for 2022 
og 2023 med 50% i hver budsjettperiode. 
 
Totalsummen fordeles på følgende måte: 

1. 24.000,- fordeles på poeng. 
2. 15.000,- fordeles flatt til samtlige deltagere. 
3. 6.000,- til behovsprøvd økonomisk støtte. 

 
Beskrivelse av poengfordeling (fordeling av 24.000,-) gjøres på ekstraordinært gruppeting av Georg 
Smedhus. 
  
3. Fastsette kontingent for 2022 
Dagens kontingent beløper seg til 1.170,-. 450,- av disse går til Sætre Speidergruppe og 720,- til krets 
og forbund. 
 
Gruppeledelsen innstiller på følgende endring av medlemskontingent: 

1. Øke standardkontingent til 1.270,- (+100,- til Sætre Speidergruppe). 
2. Redusere lederkontingenten til 700,- (-40,- til Sætre Speidergruppe). 
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3. Redusere Roverkontingenten for de over 18 år med 250,- (- 200,- til Sætre Speidergruppe). 
 
4. Valg av kasserer. 
Kåre Vigerust som er dagens kasserer ønsker å fratre rollen.  
 
Gruppeledelsen innstiller på Robert Gehrcke, men andre kandidater som ønsker rollen kan melde seg 
til gruppeleder (Henning) og det vil da bli gjennomført votering under ekstraordinært gruppeting. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Velkommen til ekstraordinært gruppeting. 
Gruppeledelsen Sætre Speidergruppe. 

15. november 2021. 
 
 
 
 


