INNMELDINGSSKJEMA / DUGNAD
Hundvåg I speidergruppe - alle tilbud gruppen gir - er basert på dugnad og frivillig innsats. Det
er derfor en forutsetning at det forventes en viss dugnadsinnsats, og at alle speiderfamilier
selger minst en loddbok til en verdi av 400. I Hundvåg speidergruppe er det tre måter
familiene kan gjøre sin innsats på. Les veiledning før du krysser av ditt valg!

1.

Alle:
·
·
·

Speiderens navn:____________________________

Selger minst en loddbok
Dugnad på speiderhuset/gapahukene, vår og høst
Hjelp i småspeideren, gjelder kun foreldre som har småspeidere

+ en valgfri dugnadsinnsats
q
q
q

Kaker til arrangementer, Lundsnesmarsj /Årsfest/St.Hans
Hjelp til arrangementer, Lundsnesmarsj/Årsfest / St.Hans
Gevinst til utlodning – min. kr. 300,-

Eller 2.
q

Vi ønsker å kjøpe oss fri fra dugnader ved å betale kr. 1.500,- gjelder for speiderår.

Eller 3.
q
q
q

Jeg kan tenke meg å få vite litt mer om hva det vil si å være med som leder i Hundvåg I

Jeg ønsker å være med som leder i småspeideren
Jeg ønsker å være med som leder i storspeideren

Alle: Medlemsutlodningen vi har hver høst en den største inntektskilden vi har
gjennom dugnad. Vi forventer at alle familier selger minst 1 loddbok til en verdi
av kr. 400,-. Dette gjelder også de som betaler seg fri fra dugnad.
Vi gjør oppmerksom på at de familier som ikke kommer på dugnad eller gir oss beskjed
vil motta en regning på kr. 500,-. REGNING KOMMER!
Vi ber om at du snarest leser dette skjemaet, fyller ut og returnerer til lederne på
speidermøte. Noen spørsmål, vennligst ta kontakt med Lisbeth Hegreberg,
mob 90826752.
Hundvåg I speidergruppe, Speiderhuset Øytun, Berge Odelsvei 36, 4085 Hundvåg
Post adresse: Lisbeth Hegreberg, Husebøhagen 16, 4085 Hundvåg. Mob 908 26 752
E-post: Lisbeth.hegreberg@lyse.net | Facebook: Hundvåg 1 Speidergruppe ! Hjemmesider: www.hundvagspeiderne.no /

Returneres snarest !

Innmeldingsskjema
Fylles ut av alle medlemmer i Hundvåg I speidergruppe - hver høst.
Skjemaet leveres på første speidermøte.
For nye speidere vil speiderne være forsikret igjennom
Norges speiderforbund når speidergruppen mottar medlemsskjema.
Egenandel på skader utgjør kr. 1000,-.

Speiderens navn:____________________________________________________
Speiderens mob. __________________________

Født:_____________

Adresse:___________________________________________________________
Mor mob.______________ Far mob :_____________
Startet i speideren:____________
Søsken som går:

ja / nei

Hvor mange:___________

E-mail adresse (skriv tydelig);_________________________________________________
Gi beskjed hvis bilde av deres barn ikke kan legges ut på Internet (kun sammen med andre)

__________________________________________________________________________

Dette skjemaet blir behandlet konfidensielt. For å ivareta speidernes sikkerhet
ber vi om at dere skriver ned sykdommer, allergier, medisiner ol. speideren har.
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Foresattes navn:
Vi gir herved godkjennelse til at personlig informasjon kan oppbevares i fortrolighet inntil 1 år etter at barnet
har sluttet i speideren.
___________________________________________

Arbeid sted:____________________

___________________________________________

Arbeid sted:____________________

Dette skjema blir behandlet konfidensielt.
Hundvåg I speidergruppe, Speiderhuset Øytun, Berge Odelsvei 36, 4085 Hundvåg
Post adresse: Lisbeth Hegreberg, Husebøhagen 16, 4085 Hundvåg. Mob 908 26 752
E-post: Lisbeth.hegreberg@lyse.net | Facebook: Hundvåg 1 Speidergruppe ! Hjemmesider: www.hundvagspeiderne.no /

Forklaring av FAMILIE INNSATS skjema;
1.

Alternativ 1 er for de fleste av oss. Her er det faste dugnader:

v

Hver høst og vår har vi dugnad på speiderhuset eller på en av våre gapahuker ute
på Lundsneset eller utenfor speiderhuset. Det forventes at dere deltar på 2
dugnadskvelder i løpet av året.
I november har vi årsfest m/utlodning. Alle speidere mottar minst 1 loddbok.

v

+ 1 Valgfri dugnad

I løpet av året har vi flere større og mindre arrangement vi trenger hjelp til og få
gjennomført. Dette er turer, aktiviteter på Lundsneset , årsfest, St.hans, familietur
m.m. Hvis du ønsker og stille deg til disposisjon for slike arrangement, kryss av!

2.

Vi vet at det er noen få av dere foreldre har liten mulighet til og delta på dugnad.
Alternativ for dere er og betale for den innsats de andre gjør for Hundvåg
speidergruppe.
I tillegg kommer 1 loddbok (som du selvsagt kan kjøpe selv!)

3.

Vi ønsker at alle våre voksne ledere bruker mest mulig tid og ressurser på speiderne og
deres arrangement. Dette er selvsagt den beste dugnadshjelpen speiderne kan få. Et
kryss her betyr at vi tar kontakt for en uforpliktende samtale.
Vi må nå begrense vårt inntak av speidere da vi ikke har ledere nok. Har du anledning til
å være med som leder så er det svært ønskelig. Kryss av!

Kryss nå av på vedlagt FAMILIE INNSATS skjema.
Bli medlem av Hundvåg 1 Speidergruppe på Facebook å få informasjon
og bilder fra speidergruppen.
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