
 

 

 

 

   St Georgs Gildene i Norge  

Referat fra LGL styremøte 6-7 mai 2022  

Tilstede: Landsgildemester Gry Walderhaug Grimsrud, viselandsgildemester Jan Petter 

Bergan, Guri Kaland Sværen, Arve Urlin, Kristin Øilo, NSF-representant Hanne Mette 

Lundberg (kun fredag), KM-representant Bjarne Lohmann Madsen, Sekretær Hilde 

Haldorhamn (kun fredag) 

Forfall: Trond Walstad. 

Referat: Kristin Øilo 

 

Saksnr   Saksinformasjon 

12/22 Godkjenning referat fra forrige møte og saksliste. 

Referatet godkjennes. 

Oppsummering fra samling for komiteer godkjennes. 

Merkene til NM i speiding – vinnerne, er klare med et fint omslag. Deles ut første 

gang i 2022. 

 

 

13/22 

Oppfølgingssaker fra møtet i januar og samlingen i mars 

1. Oppsummering av samlingen i Tønsberg. 

Grundig og god oppsummering ble skrevet og sendt alle deltakerne. Gode 

tilbakemeldinger fra flere deltakere. Flott sted og god mat. Godt med spekemat 

som tar litt tid å spise.  

Hvis vi skal fortsette å bruke samme sted kan vi vurdere å forskyve 

programmet litt slik at det passer bedre med tog- og flytider. Kanskje man også 

kunne lagt til en time eller to, det ble et intenst program, komiteene kunne hatt 

litt mere tid. En viktig arene for å få god kontakt med komiteer og utvalg.  

2. Profilprogram oppfølging av undersøkelsen. Undersøkelsen er ikke vurdert, 

komiteen jobber for tiden mest med program.  

LGL vurderer det slik at profilprogrammet ikke har gjort gildene mer kjent, 

det er det Blå på leir og Fredslyset som gjør. Lokalt er det en del gilder som 

har klart å skape mer blest om seg selv enn andre steder, ved å støtte lokalt 

speiderarbeid. Vi antar at sterkere programprofil kan gi oss et bedre 

grunnlag for å markedsføre og rekruttere.  

3. Kort fra utvalgene/ komiteer 

- Vi foreslår at en av de polske speiderne fra Oslo blir med i 

Fredslyskomiteen. Gry følger opp ift Ivan og komiteen. Vi bør også få 

med representanter fra begge forbund.  

- Fredslyskomiteen i Bergen peiler seg inn på et speiderarrangement 

8.mai. Vil prøve å få til at 8.mai blir litt mer synlig. 

- Fredslyskomiteen oppfordres til å fortelle om planene for utvidet arbeid 

med fredslys på inspirasjonshelgen. 

- Profil- og programkomiteen har hatt møte om programmet på 

inspirasjonshelgen i Drammen. Kristin deltok på møtet. 



 

 

 

 

- Kvernmoenkomiteen jobber iherdig, byråkratiet i forhold til tilkobling 

og utbygging tar tid. Halden kommune behandler saken på delegasjon 

fra Aremark. Imellomtiden jobber de med interiør og oppgradering av 

det de kan. Man ser målet, permanente løsninger kommer, om enn ikke 

så raskt som håpet. Gode dugnader er gjennomført. Jan Petter har god 

kontakt med Knut med Dag.  

- Speidermuseet har hatt årsmøte, Jan Petter og Guri var til stede. Godt 

oppmøte. De har laget årshjul. Har skaffet seg scannere og printere, for 

å kunne lage bedre utstillinger. Har en avtale med Digitalt Museum.  

Skal være repr. på Gnist 2022. Skal på museumskonferanse på Island. 

Skal prøve å få solgt noe retro-materiell på SpeiderSport. Dag EJ skal 

bidra til å oppgradere nettsidene. Jobber med et årshjul og en tydeligere 

plan for arbeidet.   

- Skiltet på utsiden av bygget er endelig på plass. Etter hvert kommer det 

flere skilt inne også.  

- LGL vurderer om det kan arrangerer et museumskurs, det er 

speidermuseer flere steder i Norge.  

- JP lager en reportasje fra et besøk på museet i løpet av høsten. Forsøker 

å få det inn i alle speiderbladene.  

4. Kort om deltagelse på møter. 

LGL er ikke forpliktet til å være på alle komitemøter, komiteene kan også 

følges opp pr tlf. De fleste setter pris på å bli ringt til. 

Gry var en dag på «Barnas Camp Villmark» Et flott arrangement med svært 

stor deltakelse. Til tider var det kø for å komme inn på speiderhjørnet. 

Romerike krets har ansvaret, Gildene bidrar til gjennomføring. Neste år må 

det jobbes litt mer for å få flere folk på standen. Knut Jorde var årets 

kontakt.    

 

14/22 Økonomi – utsettes til neste møte.  

Vi forutsetter at det er rutiner på forbundskontoret for å søke om 

Mvakompensasjon i riktig tid slik at dette er gjort (Kvernmoen!!).  

Trond og Hilde bes om å følge opp dette.  

 

15/22 Medlemsregister 

Tester er kjørt på fakturautsending. Kjøres ut uke 19 og sendes ut i løpet av mai. 

Medlemsnummeret vil stå på fakturaen.  

Ikke alle gildemestere har kommet inn i systemet enda, alle bes om å kontakte 

Hilde hvis de har problemer. De som allerede har betalt kontingent, vil ikke få en 

faktura til.  

Ikke alle gildene har meldt inn kontingenten. 

Arrangementene i medlemssystemet er ikke oppe og går enda. Følges opp og skal 

være klart til påmelding til Inspirasjonshelgen. Påmeldingen er åpen nå. 

påmeldingsfrist 1, oktober, betaling innen 12. Oktober.  

Folk med andre roller enn medlem må få en plass i systemet. (eks. kasserer og 

representanter fra forbundene m.fl.) 

 



 

 

 

 

16/22 Kvernmodagen 11/9 – et forsinket 50 års jubileum og 70 år for St.Georgsgildene. 

 

Arves busstur fra Oslo 10.-11. september har allerede 3 påmeldinger. Arve lager et 

mer detaljert program for helgen. Invitasjonen til bussturen står i gildebladet, 

prøver å få det inn i KMs blader og Speideren. Bør kunne markedsføres på 

Facebook-sider og hjemmesider. 

 

Kvernmodagen:  

Invitasjonen deles på speiderledere i Norge på FB. 

Invitasjonen må også deles på alle hjemmesidene. 

Alle kan meldes på til lunsj søndag enten de er med på busstur eller ikke. 

Servering av lunsj og kaffe på søndagen kr 300. 

Vi ber Oslogildene sette opp en buss fra Oslo S på selve dagen. (Gry)    

 

17/22 Inspirasjonshelgen 14.-16.oktober (her bør mye være på plass før 15/6) 

Påmelding på medlemssystemet.  

Vekst og Profilering – komiteen holder i programmet i samarbeid med LGL. 

Skissen til program for helgen ser veldig spennende ut, vi ser fram til samlingen. 

Vi ber Fredslyskomiteen lage 15 min morgensamling søndag. 

(Scandic Ambassadør, tvers over torvet i Drammen) 

 

18/22 Arrangementer 

Hilde legger inn Fjelltur, Tur til leirstedet (Kvernmoen-tur) i medlemssystemet slik 

at folk kan melde seg på der. Begrenset antall plasser på begge arrangemenetene. 

 

Island – Nordisk Baltisk Treff. 

Inger Merli er leder, Knut Jorde er sekretær av NB-rådet til samlingen er over. Nye 

skal utnevnes. 

Over 20 fra Norge påmeldt, ikke så mange fra de andre landene. Også en del yngre 

deltakere. Konferansen går på engelsk. Ansvaret går på rotasjon.   

Temaet denne gangen er rekruttering. Flere land enn Norge er bekymret for 

rekrutteringen.  

Etter konferansene er det fellestur på Island 

 

Europakonferansen i Danmark i 2023 er lagt til en folkehøyskole for å holde 

prisene lavest mulig. 

 

«Onsdagstur» på fredag lørdag. 

Bergensgildenes onsdagstur flyttes til en helg og åpnes for at gildemedlemmer fra 

andre steder skal kan bli med. Vi gjør avtale med et hotell slik at de som vil kan bo 

sammen.  

Foreløpig forslag er like etter påske 2023. Kan kombineres med 

St.Georgsdagsfeiring. Informasjon vil komme i St Georg.  



 

 

 

 

Andre arrangementer i 2023 

Samling for komiteer 4.-5. Mars. 

Kvernmodagen 4. juni 

Fjelltur?  

Europakonferanse Danmark. 

Landsgildeting 

Alvdal og BPs fotspor, kan vi ønske oss gjentatt i 2023. JP følger opp. 

 

Vi er klare for flere utenlandsturer i 2024, hvis noen vil planlegge.  

 

19/22 Innkommende saker 

Søknader om penger til Jamboree. 

Søknadene blir ikke imøtekommet. Hilde sender svar.   

 

20/22 Eventuelt  

Redd Our Cabana. 

    Vedlegg fra en Friend of Our Cabana i USA.  

    Det trengs respons fra alle WAGGGS‘s regioner. 

    * Kristin sender en mail til avsender i løpet av søndagen. 

Gildebladet 

- Det er nå under 1000 kopier, det kan leveres hvor som helst. Vurderer 

et nytt trykkeri som kan både trykke og sende ut.  

- Vi overlater til Arve og JP til å finne den beste løsningen både 

prismessig og arbeidsmessig.  

Speideren 

Leirstedene skal presenteres, Kirvil vil ha noe om Kvernmoen. Hilde videresender 

forespørselen til Dag og Knut. 

 

Neste møte blir på Teams 14.juni kl 20.00   

- Alle som er oppnevnt i komiteer for 22-24 skal få brev om dette før 

neste møte. Oppnevningene gjelder fra 1. mars 2022 og blir bekreftet i 

neste referat.  

- Siste oppdatering på programmet for inspirasjonshelgen. (Kristin) 

- Siste oppdatering på arbeidet med Hotelt på Gnist 2.-9. Juli (Gry) 

 

Hilde sjekker ang. kode og avtale til SMART-hotell.  

 

E-post til Hilde Haldorhamn sendes til post@sggn.no   

 

 

 Møte i september: 

- Google workplace 

                         

mailto:post@sggn.no

