Sakspapirer gruppeting november
2020
Tid/sted: Google Meet med kode:txd-nsnv-kpy 10. november kl. 18:00.
(Meet kan benyttes fra nettleser, og på mobil kan man laste ned gratis app)
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1. Konstituering av gruppetinget
1.1. Valg av ordstyrer, referent og to personer til å
undertegne protokollen.
Ordstyrer: Charlotte Wettre Bjørke
Referent: Ingrid Foslien og Bertine Jensen
Gruppestyrets innstilling: Godkjent

1.2. Godkjenning av innkalling
Publisert på Spond, Facebook og rugge.org 03.november.
Gruppestyrets innstilling:
Godkjent.

1.3. Godkjenning av saksliste
Gruppestyrets innstilling:
Godkjent.

1.4. Godkjenning av forretningsorden
1. Et lovlig innkalt gruppeting/årsmøte er beslutningsdyktig med det antall
godkjente representanter som har møtt.
2. Gruppeting/årsmøte ledes av en valgt ordstyrer.
3. Referat føres av en valgt referent. Referat underskrives av møteleder, pluss to
valgte deltakere på møtet.
4. Representanter som ønsker å få, har ett minutt taletid. Møtelederen har rett til
å foreslå begrenset taletid og foreslå stopp av talere.
5. Alle forslag må innleveres skriftlig til møtelederen, undertegnet med
representantens navn. Nye forslag kan ikke settes frem etter at strek er satt og
forslag kan heller ikke trekkes tilbake. Saker som ikke står på sakslisten kan
bare fremmes hvis ordstyrer finner tid til dette under eventuelt.
6. Ved vedtak kreves alminnelig flertall, unntatt der forbundets lover krever
kvalifisert flertall. Med alminnelig flertall menes: Mer enn halvparten av de
avgitte stemmer (blanke stemmer telles ikke med). Ved stemmelikhet anses
forslaget som falt.
7. Alle valg foregår skriftlig hvis det er mer enn en kandidat, eller når en av
representantene krever det. Ved skriftlig avstemning teller ikke blanke
stemmer. Dersom det er flere kandidater og ingen oppnår alminnelig flertall,
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strykes den kandidaten med lavest stemmetall og det stemmes på nytt inntil
man har fått en kandidat med flertall. Ved stemmelikhet teller møteleders
stemme dobbelt.
8. Ved benkeforslag skal eventuell kandidat vært forespurt på forhånd, og
samtykket til å stille til valg.
9. I referatet føres inn alle forslag og de vedtak som er gjort, med stemmer for og
i mot.
10. Protokollen gjøres tilgjengelig på www.rugge.org
11. Gruppetinget er gruppens besluttende organ, som består av:
a. Alle betalende medlemmer fra og med det kalenderåret de fyller 12 år.
b. En representant for hver påbegynte ti betalende medlemmer blant
speidere i tropp som ikke fyller 12 år eller mer i løpet av kalenderåret.

Gruppestyrets innstilling:
Godkjent.

2 SAKER
2.1. Kontigent 2021
Kontigenten er satt til 350 og styret foreslår at denne virdeføres uten endring i 2021.
Gruppestyrets innstilling:
Godkjent.

2.2 Leir 2021
Den ordinære landsleiren Agenda 21 som var planlagt for sommer 2021 ble avlyst,
men har gjenoppstått i ny form. Gruppa har gjennom ledermøte blitt enige i at vi
ønsker å ha gruppeleir som nye Agenda 21 leir. Det vil si at vi har gruppeleir med
landsleir innhold og med program fra landsleirkomiteen. Vår Agenda leir blir på
Tredalen i uke 32 og vi gleder oss!

2.3. Dugnader 2021
Vi har noen dugnader for 2021. Dette er:
● Nytt gulv patruljerom (noe dugnad, noe bestilles utført av ekstern part).
● Nye garasjedører. Dagens port skal byttes til todelt låvedør.
● Rydding og organisering av utstyr. Ny bod, nytt system samt gå gjennom det vi
har.
● Ferdigstille bod med lys, maling og hyller.
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2.4. Frifondmidler
Vi har søkt (25 000,-) og fått innvilget (23 000,-) til tretopptelt. Så nå blir det mulighet
for litt annen form på patruljeturen.

2.5.Ny brannslange
Vi har fått instalert ny brannslange i kjelleren. Denne er lang nok til å rekke opp i
peisestua og roverromet. Den gamle skal ikke lenger benyttes og vil fjernes ila 2021.

3. Eventuelt

Etter beste evne
Charlotte Wettre Bjørke
Gruppeleder
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