
HUNDVÅGSPEIDERNE             
 

Referat fra informasjonsmøte Onsdag, 12. september 2018  

Husk å følg oss på FB – Hundvåg 1 speidergruppe. 
Lederne i Hundvågspeiderne ønsket i dagens møte å informere foreldre og 
foresatte om Speideren generelt, om hvilke aktiviteter vi har, og møte forventinger 
fra foreldre og foresatte, og hvilket utstyr som trengs for å være speider.   

Å drive med speiding skal være gøy. 

• Vi skal være mye ute i naturen. 
• Vi skal bli kjent med gamle og nye venner. 
• Vi skal lære og utfordre oss selv og oppleve mye nye spennende 

                             ting sammen.  

• Vi skal reise på turer både i inn og utland, 

Alle nye speidere må fylle ut et «Medlemsskjema» og levere/sende dette inn til sin 
leder, som videresender dette til Norges speiderforbund. 

 Det er forbundet som sender ut faktura for kontingent 2018.  

Kontingent for nye speidere ut år 2018 () ½ års kontingent), kr. 437,-. 

 Årskontingent for 2019 blir kr. 875,- som vil bli utsendt i begynnelsen av neste år. 

 

Når kontingent er innbetalt er speiderne automatisk ulykkesforsikret igjennom 
forbundet. Med en egenandel på kr. 1.000,-. 

Speiderprogrammet frem til jul ligger inne på vår nettside: 
www.Hunvagspeiderne.no. Der skal speiderne melde seg på turer og evt. andre 
arrangementer. Husk påmeldingsfrist! 

Speidergruppen arrangerer vanligvis 2 dugnader hvert år. Dugnad vil være på 
enten speiderhuset eller på et av våre arrangement – f. eks «Lundsnesmarsjen».  

Dugnad på speiderhuset vil være forefallende vedlikehold.  

 I tillegg må foreldre hjelpe til med kjøring til/fra turer eller arrangement. 

http://www.hunvagspeiderne.no/
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Årsfest med opptakelse av nye speidere blir 28/11. Alle nye speidere som blir 
opptatt mottar sitt speiderskjerf denne kvelden.  Årsfesten er et familie 
arrangement med opptakelse, trekning av loddbøker og kafé salg.  

Speiderfamilien har krysset av på om de ønsker å bidra med gevinst eller kake.Vi 
prøver å oppfylle ønskene.  

Alle speidere SKAL selge minst 1 loddbok – 200 lodd á kr. 2,- (kr. 400). Det er opptil 
hver enkel speider om de ønsker å selge flere loddbøker. De vil da bli premiert hvis 
de selger flere.  

Av utstyr trenger speiderne en ok ryggsekk og sovepose. Skal det kjøpes ny 
sovepose, kjøp sovepose som er for 3 årstider (vår/sommer/høst) Kalles gjerne 
helårspose.  Ikke sommerpose!  

Til info: En sovepose skal ikke rulles, da ødelegges fibrene og den blir 
kaldere å sove i. Begynn med fotenden og stapp posen ned i trekket. 

Oppførsel/skikk og bruk. 

Når det gjelder dette må alle må følge vanlige regler for oppførsel som å kunne 
være stille og høre etter når det er tid for det. Og ha en ordentlig språkbruk uten 
banning og ukvemsord. Ved gjentagende forstyrrende episoder vil aktuelle 
speidere bli sendt hjem med melding om årsak.  
 

Telefon 

Det er ikke tillatt å ta med seg mobil på speidertur. Skulle speiderne ha behov for å 
ringe hjem, vil det være mulig å låne av en speider- leder. 

Rekruttering av voksne ledere. 

For at flere 3. og 4. klassinger skal kunne få tilbud om å være med i småspeideren 
er vi avhengig av flere voksne som kan hjelpe til.  

Som nevnt så er det aldri for sent å bli speider…  

Kanskje er nettopp du en voksen som kan bidra mer eller mindre på møter eller 
turer? Ingen forkunnskaper er nødvendig. Det eneste som trengs er at du liker å 
være ute og at du trives sammen med barn.  

Ta kontakt med gruppeleder Lisbeth, tlf.: 908 26 752 i dag 
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Hundvågspeiderne er mottaker av «Grasrotandelen. Du kan sende SMS 
Grasrotandelen 887835012 til 2020 (tjenesten er gratis). Gi 7 prosent av spill 
innsatsen direkte til Hundvåg 1 speidergruppe.  

Les mer om Hundvåg I speidergruppe på våre nettsider: 
www.hundvagspeiderne.no    

Speidergruppen har også laget en liten informasjonsbrosjyre om våre aktiviteter og 
struktur.  

Dere kan også lese mer om speiding på Norges speiderforbund nettsider: 
www.speiding.no   

http://www.hundvagspeiderne.no/
http://www.speiding.no/

