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Referat 
Godkjent. 

 

Evaluering av sommerens delegasjoner 
Det har stort sett gått greit basert på de få tilbakemeldingene styret har fått. Lederne er generelt 

fornøyde. Interchanget har gått ganske greit, men det har vært et par utfordringer. Cecilie arbeider 

med en økonomi/forsikringssak i forbindelse med Interchanget. Neste uke vil det være evaluering 

med ledere og med foreldre, og da får vi forhåpentligvis litt mer tilbakemelding rundt opplegget vårt. 

 

Evaluering av egne leirer 
Begge leirene gikk med økonomisk overskudd, og leirstedene fungerte bra, og bortsett fra en 

misforståelse med garderoberengjøring på Youth Meetinget gikk opp- og nedrigg veldig greit. Staben 

for begge leirene gjorde en flott innsats, og vi har fått gode tilbakemeldinger. Homestaff på 

Seminarleiren gjorde også en stor innsats i den tekniske gjennomføringen av leiren. Det var nye 

leirkomiteer for begge leirene, som begge gjorde en flott innsats. Fylkeslaget har en utfordring med å 

bygge opp kompetanse for teknisk arrangering av leir utenfor leirkomiteen for barneleir, og vi håper 

derfor at den positive erfaringen med årets leirkomiteer vedvarer. 

 

Aktiviteter i høst 
4. september: Evaluering med ledere (Torill) 

5. september: Evaluering med foreldre (Cecilie, Siv Rakel, Susanne og Torill) 

10.-11. september: Post Camp på Charlottenlund. Vinterens delegasjoner til India og Indonesia deltar 

også. Torill har meldt fra til skole og brannvesen, og foreløpig mangler nattevakt. Hilde og Torill 

handler mat, og Torill følger også opp planleggingen med lederne. 

11. september: Høstfest (Hilde) 

21. september: Peace One Day (Susanne spør om Emil kan ta ansvar for dette) 

23.-25. september: NEO (Torill følger opp at ledere og juniorledere har meldt seg på) 

4.-6. november: Høstmøtet (Hilde følger opp) 

11. desemner: Søkerdag og grøtfest på Blussuvoll. Hilde avklarer om vi kan leie skolen. 

 



 

Vi ønsker å gjennomføre én aktivitet for hver aldersgruppe i løpet av høsten. I oktober har vi planer 

om en filmkveld for MAXI-gruppen, og en aktivitetsdag for MINI-gruppen. I november vil vi prøve å 

ha en kulturkveld med MIDI-gruppen lignende det MAXI-gruppen hadde i vår.  

 

Årsmøte 
Årsmøtet settes til mandag 17. oktober. Følgende verv er på valg: 

Leder (2 år) 

Mosaikkansvarlig (2 år) 

Juniorrepresentant (1 år) 

Valgkomitémedlemmer 

Hilde tar kontakt med valgkomiteen ved Christer og Randi for å avklare hvor langt de har kommet i 

prosessen. Styret vil legge fram vedtektsendring for å få informasjonsansvarlig som en del av styret. 

Hilde utformer denne. Johannes og Hilde utformer innkalling og sender ut denne. Susanne skriver 

utkast til Årsmelding, og resten av styret fyller inn punktene som gjelder deres ansvarsområde. 

Cecilie utarbeider regnskap og kontakter revisor. 

 

Neste års leir 
Hilde leder leirkomiteen, og Johannes Köpple er leirleder. Staben har ønsket seg to internasjonale 

staber, og leirkomiteen bekrefter at dette kan være mulig. Johannes følger dette opp videre. Det 

trengs et eller to norske stabsmedlemmer, og eventuelt juniorstab, og det er et par aktuelle 

kandidater. Hilde og Johannes avklarer leirdato. 

 

Økonomi 
Cecilie oppretter Vipps for enklere betaling under arrangementer, og dette prøves ut på Høstfesten. 
Cecilie tar også kontakt med Ingrid Louise for avklaring rundt refusjonssystem for NEO. 
 

 


