St Georgs Gildene i Norge

Referat fra LGL styremøte 21.-22. januar 2022
St Georgs Gildene i Norge
Tilstede: Landsgildemester Gry Walderhaug Grimsrud, viselandsgildemester Jan Petter Bergan, Guri
Kaland Sværen, Trond Walstad, Arve Urlin, Kristin Øilo, NSF-representant Hanne Mette Lundberg,
Forfall: KM-representant Bjarne Lohmann Madsen, sekretær Hilde Haldorhamn.
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Saksinformasjon

Sak

Godkjenning av saksliste og referat.
Sakslista: godkjennes.
Referatet fra møte 5/2021: Godkjennes.
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Til neste gang; det som legges ut må være uten uavklarte navn. Saker som ikke
skal informeres bredt om kan evt. komme i et internt dokument.
Forslaget til referat sendes Gry og evt. en til for korrektur før det sendes ut og
legges ut på nettsiden.
Referatet bør vise tydelig hvilke vedtak vi gjør.
2/22
Fredslyset
Rapport om fredslyset mottatt fra koordinator Linda Amundsen i Bergen.
Fredslyset i Bergen har vært svært aktivt. Vi takker for en flott rapport.
LGL ønsker at flere speidere blir engasjert i Fredslyset. Vi kan se for oss at
Fredslyset kan knyttes til andre arrangementer i tillegg til lysmesser i advent.
Mange har det på sine terminlister, likevel opplever vi at info kommer veldig seint.
Fredslyset kan være et godt sted å samarbeide med speiderforbundene i f.eks. en
felles komite.
Fredslyset er et viktig «fanetiltak» for St. Georgsgildene som vi ønsker
opprettholdes og utvides.
En komite bør samle rapporter fra aktiviteter rundt om i landet.
Lyset bør organiseres slik at det kan brukes hele året uten å måtte kjøres og fraktes,
lyset er et viktig symbol for fred som kan brukes i mange sammenhenger.
Hanne Mette og Gry jobber videre med saken, Gry tar en prat med K/M
Vedtak: Vi vurderer å lage en komite som ønsker og kan tenke alternativt i
forbindelse med fredslyset og f.eks. Program for Gildearbeidet.
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Oppfølgingssaker fra møtet i november
13/21. Speidermuseet; valg av nye representanter:
St. Georgs Gildene har 2 representanter i styret. Disse oppnevnes våren etter
Landsgildetinget.
Annen info fra Guri etter å ha vært der på omvisning:
Museet har en god leieavtale Thon Eiendom. Stiftelsen jobber med lengden på
avtalen. Det arbeides med å få tillatelse til å henge opp skiltet på veggen ut mot
gata.
Vedtak: Terje Marstein oppnevnes som Gildenes representant til styret fra
februar 2022, til februar 2024. Hege Britt Randsborg oppnevnes som
vararepresentant i samme periode.
14/21 Utvalg og komiteer arrangement m/kontakter i styret
Rapport fra styrets kontaktpersoner
● Vekst, profilering og program: Kristin
Komiteen har ligget litt lavt i terrenget i Koronatiden. Inger Merli tar tak i «gamle»
og nye medlemmer og får dem med seg på komitesamlingen i Tønsberg.
Navn på sammensetningen av komiteen bør bli klart til neste møte.
● Internasjonalt + IS: Trond
Trond følger opp sammensetningen av komiteen slik at de som er aktive kommer
på samlingen i Tønsberg. Navn på leder og medlemmer blir klart innen neste møte.
Knut Jorde og Inger Elisabeth Merli har ansvar for Islands-turen og innholdet på
samlingen. Arbeidet med turen er i god gjenge.
● Fredslyset: Gry Se egen sak.
● Kvernmoenkomite: Jan Petter Se egen sak
● Informasjon og redaksjonskomite: Guri
Guri og Arve jobber med denne saken i Tønsberg.
‘ Speidermuseet: Guri. Se egen sak
● Økonomi: Trond
Koronastengt kontor gjør det litt vanskelig å finne ut av systemet, men Trond er på
saken.
15/21 Kvernmoen v/ Jan Petter
Kvernmoutvalget har jobbet godt med utvikling av nytt toalett/dusjbygg og
oppdatert kjøkken. De har god kontroll på framdrift og økonomi, og søker aktivt
etter eksterne økonomiske midler.
Knut Jorde er leder av komiteen og rapporterer jevnlig til Jan Petter.
De har i vinter hatt dugnad for å oppgradere kjøkkenet.
Det har blitt jobbet godt med bygging av nytt toalett- og dusjanlegg. Innhenting av
priser, utarbeiding av planer og tegninger har tatt mye tid. Kommunen er positive,
men det er mange ting som skal avklares. Målet er at anlegget er klart til
leirsesongen begynner.

Vedtak: LGL er imponert over innsatsen. Vi er takknemlige for at utvalget
fortsetter sitt arbeid med de samme personene.
16/21 Flytte ut av kontoret i NSF’s lokaler i St. Olavsgate: Gry/ Trond
Trond, Ivan Chetwynd, Harald B Pettersen og Bjørg Walstad har ryddet og flyttet
ut av kontoret. Sekretær Hilde har annen arbeidsplass i samme kontorlandskap, og
vi har tilgang til arkiv og annet der det hører hjemme.
18/21 Gildebladet: Trond skriver neste leder. Manusfrist 29. januar 2022. Vurderer
å bytte trykkeri, flere pristilbud var innhentet.
Arves dugnadsjobb med Lay-Out jobben sparer oss for store summer, vi er ydmykt
takknemlige så lenge han orker.
Arve ønsker seg en til i redaksjonskomiteen. Saken tas opp i Tønsberg.
Vedtak: Arve Urlin får fullmakt til å gjøre avtale med aktuelt trykkeri.
19/21 Økonomi: Økonomirapport budsjett og regnskap: Trond
Status legges fram på neste møte.
24/21 NM i speiding – Vandretrofeet er gitt som gave fra gildene
Arve la fram forslag til et merke som kan deles ut til alle vinnere av NM i speiding.
Vedtak: Vi bestiller 50 merker fra Speider Sport og sørger for at de blir delt
ut til Norgesmesterne. Arve følger opp.
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Medlemsregister: Hilde/Gry
Medlemsregisteret «Min SGGN» er i ferd med å overføres til samme system som
«min speiding» Kontingentinnbetalinger skal etter hvert overføres til å henge
sammen med medlemssystemet. Kontingentkrav vil derfor komme litt seint ut i år.
Gildene bes om å sende årsrapport og beskjed om hva som er den lokale
kontingenten på vanlig vis.
Vedtak: Hilde sender ut informasjon om at medlemssystemet er under
endring og at alle gildene må gi beskjed til kontoret hvilken gildekontingent
de har når årsmøtet er gjennomført. Innbetalingskrav vil komme på giro fra
Gildekontoret med påsatt frist for innbetaling. (Forbundskontingenten vil
være på kr 450 i år og kr 500 for 2023, deretter bør vi gå over til å følge
normal prisindeks)
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Profilprogram oppfølging av undersøkelsen
Det nåværende profilprogrammet er fra 2011. Bør det oppdateres? Forrige gang
fikk vi tips til endring fra en ekstern rådgiver.
Saken bør diskuteres med flere.
- Hva har vært bra?
- Hva kan gjøres annerledes hvis vi endrer?

-

Kan vi få innspill fra «en proff»?

Vedtak: Temaet tas opp i Tønsberg slik at vi kan få innspill fra flere.
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Samling i Tønsberg: lunsj til lunsj 5.-6. Mars
Samlingen begynner med lunsj kl 12.00 lørdag og avsluttes kl 13.00 søndag. Lunsj
serveres etter avslutning.
Alt teknisk er på stell på Vandrerhjemmet i Tønsberg og stedet er bestilt. Vi regner
med ca. 20 personer.
-

Egentid for komiteene
Inspirasjon
Arve instruerer om hvordan legge inn på hjemmesiden til SGGN.no
Profilering og markedsføring, evt. med en proff innleder.
Lokal vandring/bevegelse (poster med…)med idemyldring.
Idemyldring for inspirasjonshelgen.
Nye tanker om program (fredslys, frivillighetsåret, 70års jubileet,
speideraksjonen? mm)
Presentasjon av komiteenes arbeid.

😊

Vedtak: Gry lager invitasjonen og kontakter vandrerhjemmet ang. middag.
Invitasjonen sendes asap.
Jan Petter og Kristin ser på programdetaljene og lager en plan.
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12. juni Kvernmodagen og arrangør.
Vi har fått en henvendelse fra gildene i Østfold om å finne en annen
organisasjonsform for samlingen.
12. juni 2022 viser seg å være en uheldig dag fordi oppgraderingsdugnaden ikke vil
være over og Kvernmoen ikke vil fremstå som ferdig.
70 års jubileet skal markeres på Kvernmoen.
Vi håper å sette opp buss fra Oslo fra sist. Kanskje en fra Vestfold og Drammen
også.
«Arves tur» vil ende opp på Kvernmoen på Kvernmodagen.
Vi forsøker å få til en åpen invitasjon til gilder og speiderledere fra NSF og K/M.
Tanken er at det kan lages en aktivitet / løype som kan passe for flere. Kan også
sees på som et rekrutteringsarrangement.
Frivillighetsåret kan gi oss rammer for nye tanker og nytt samarbeid.
Vedtak: LGL Foreslår søndag 11. September som Kvernmodag 2022.
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SGG 70 år
70 år er ikke et veldig rundt tall, og i (koronaens) år vil vi være forsiktige med å
planlegge for flere store samlinger enn det som allerede er planlagt.
Vedtak: Vi oppfordrer gildene lokalt til å markere 70 års jubileet.
Vi ønsker og håper at 75 års jubileet kan bli litt større og mer nasjonalt.
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Søknad fra Nittedal-gildet om bidrag til arrangement.
Arr. For ledere, rovere og «gamle» speidere i Romerike krets mandag 7. mars.
Inspirasjon, informasjon og rekrutteringskveld. Et rekrutteringstiltak.
Vedtak: Vi støtter arrangementet med kr 5000 fra rekrutteringsbudsjettet.
Vi oppfordrer komite vekst og profilering til å vurdere hvordan nye
rekrutteringsinitativ kan støttes best mulig, også økonomisk.
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Arrangementer:
26.-27. februar verdenskonferanse, digitalt
Knut Jorde er vår representant, Gry og Trond vil sitte sammen med ham.
5-6 mars Samling i Tønsberg – invitasjon sendes aktuelle
23. april VÅR DAG – vi oppfordrer gildene til å samarbeide med speidergrupper
og kretser om dette.
29. april - 1. mai: Barnas Camp Villmark vi krysser fingrene for at det blir noe
av i år, avventer.
26-30. mai NBSR Island m/ evt. rundtur 30.mai-2.juni – Norge har ansvaret for
innholdet i arrangementet
2.-9. juli Hotelt, Gnist Forsand vi fortsetter å jobbe som om dette blir noe av
(korona), avgjørelsen om avlysning tas 1.april. Gry har kontakt med hotellsjef
Preben Fagerholt.
14.-16. oktober Inspirasjonshelg, Drammen
Kontrakt med hotellet er skrevet med ca. 70 deltakere.
Flyttet: 11. september Kvernmodagen
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Eventuelt
«Turen til Arve»
Arve ønsker å arrangere en tur til Bergen og møte den svært aktive turgruppa der.
Gå en tur, få en omvisning, en byvandring litt utenom de vanlige turiststedene, og
kanskje en middag sammen.
Åpen påmelding, du arrangerer selv reise og overnatting, hotell vil bli avtalt med
og anbefalt. Felles middag vil bli bestilt for de som ønsker å være med.

Vedtak: Guri lager en komite og en invitasjon. I slutten av september. Dato
kommer.
K/M Lederforum og Speideren.
Vi bør lage flere arrangementer som er åpne for speiderledere og tidligere
speiderledere. Vi tenker at dette kan være både rekrutteringstiltak og positivt for
gruppene som deltar.
Vedtak: Vi bør ha med informasjon og invitasjon til våre åpne tilbud i begge
bladene i tillegg til i St. Georg.
Spørsmål fra NSF v/Forbundskontoret vedr. Speideraksjonen.
Kan gildene bli en offisiell samarbeidspartner om Speideraksjonen? Samarbeidet
kan foregå på mange fronter, både informasjonsmessig og aktivt samarbeid i
forbindelse med innsamlingsaksjonen.
Vedtak: vi ønsker å være med på dette og oppfordrer gildene til å ta kontakt
med lokale speidergrupper.
Neste møte onsdag 16.februar kl 19.00 på Teams.
Kristin setter opp møtet og kaller inn.

