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   St Georgs Gildene i Norge  

 

 

Referat LGL styremøte 20.-21. januar 2023 

Innkalte: Landsgildemester Gry Walderhaug Grimsrud, Arve Urlin, Kristin Øilo, Trond 

Walstad, NSF-representant Hanne Mette Lundberg, KM-representant Bjarne Lohmann 

Madsen. Guri Kaland Sværen, viselandsgildemester Jan Petter Bergan, Sekretær Hilde 

Haldorhamn 

Forfall: NSF-representant Hanne Mette Lundberg, KM-representant Bjarne Lohmann 

Madsen. Forfall fredag: viselandsgildemester Jan Petter Bergan, 

 

Saksnr   Saksinformasjon 

1/23  

Referatet fra forrige møte 18.-19. november godkjennes. 

Kommentar til referat sak 52/22: Bjarne må gis tilganger til nettsiden 

HBK.SGGN.NO 
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Oppfølgingssaker fra forrige møte: 

● NBSR 2025 – Inger Merli holder i dette, ønsker å ha det i Vestfold 

og har utfordret Jarlsberg Speidergilde til å la seg engasjere i 

dette.  

● VOP (Vekst og Profilering) er i gang med å lage klart en 

presentasjon av forslaget til programmet som skal legges fram.  

● Europakonferansen i Norge 2026 – arbeidet har ikke startet 

● Internasjonal komite synes de jobber litt i motvind. De opplever at 

de andre nordiske landene har lite initiativ og gir dårlig respons. 

Savner fremdeles Nordisk Baltisk Newsletter, som danskene har 

ansvaret for. 

● Gry er meldt på Europakonferansen i Danmark i juli, tar gjerne med 

seg en til hvis noen har lyst.  

● Barnas Camp villmark har ny dato: 24.-26.mars. Vi trenger frivillige 

på Camp villmark, oppfordre gjerne yngre medlemmer (og ledere) 

til å delta, fin arena for å rekruttere nye medlemmer. 

● Kvernmodagen 2023 er flyttet, ny dato 3/9. Må inn i St.Georg! 

● Medlemssystemet. Det har vært noen utfordringer for enkelte gilder 

å få logget seg på. De som har fått bistand fra kontoret, har nå fått 

på plass både kontingenter, korrigert medlemslister, oppdatert nye 

styremedlemmer og sendt inn rapporter. Hilde har hjulpet til. 

Kontingenten blir sendt ut i midten av februar. Frist for innsending 

av rapporter er 1. februar. 
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● Redaksjonskomiteen: Gildebladet: Det er litt lite stoff til første 

utgave. Arve kan hente noe fra årsrapportene som er sendt inn fra 

gildene. Hilde legger alle rapportene i en googledisk og deler med 

Arve. 
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Økonomi 

Ut fra regnskapet er det vanskelig å lese hvordan det ligger an med 

utgifter og inntekter på Kvernmoen. Dette må forklares av forretningsfører 

Brede ut fra bilagene. 

Kvernmoen har fått kr. 196.000 i tilskudd utenfra. Står som inntekt til 

organisasjonen ettersom Kvernmoen ikke er en egen post i regnskapet.   

St. Georgs fondet kommer ikke frem i regnskapet. Fondet skal økes med 

kr 5 pr medlem pr år. Beløpet skal tas fra kontingenten.  

Regnskapet for 2021 er ferdig ført, 2022 er ikke ferdig enda. 

Det er ikke samsvar mellom budsjett og regnskap etter bytte av 

regnskapssystem.  

Det gjøres nå en jobb for å få budsjett og regnskap til å samsvare, slik at 

det er enklere å forstå. Regnskapsfører må lage en ny kontoplan for å få 

dette til. 

Momsrefusjon bør stå som en egen post i regnskapet. Momsrefusjon på 

grunnlag av regnskapet for 2021.  

 

Medlemskontingent  

2022: kr 450,-  

2023: kr 500,-  

Vi vurderer hvordan fortsatt prisøkning på medlemskontingenten skal 

være når regnskapet for 2022 er ferdigstilt og lagt frem for styret. 

Indeksregulert eller fast kronebeløp?  
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Komite-/ utvalg samling 4.-5.mars 

Gjøres om til dagssamling lørdag 4. mars.   

Arve undersøker konferansemuligheter på Gardermoen og Lillestrøm.  

Gry har holdt av i Drammen så lenge. 

Innhold –  

Det blir en arbeidshelg hvor vi jobber med forskjellige deler av innholdet 

for hjemmesidene m.m. (sggn.no, fredslyset, frimerkebanken – vurderer å 

samle alt under et domene, hvis det er praktisk) 

 

Komiteene får beskjed om å forberede seg ved å se på det som står om 

deres arbeid i den elektroniske håndboka pr.d.d. 
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Andre aktiviteter i 2023/ 2024?  

 

Fredslys-samlinger – de vi får vite om må inn i terminlista i St.Georg. 

Fjelltur trenger ikke være fra Hytte-til Hytte hvert år – Jan Petter vurderer 

et sted som kan være base og utgangspunkt for gode fjellturer. 

Kvernmoen dugnad 17.-19. mars er en hogst- og ved-dugnad. Aktuelle 

er invitert. 
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Landsgildetinget 15.-17. september 

● Frist for innsendte saker blir 1.april. Fristen legges ved den første 

invitasjonen. Sendes Gildemesterne på mail i tillegg.  

● Forslag til «Visjon, mål og aktiviteter» må gjøres klart til neste 

møte. Guri sender forslaget fra 6.Bg sgg til endret layout. 

● Sakspapirer må gjøres klart på møtet 5.-6. mai.  

● Innbydelse går ut i Gildebladet nr. 1 og 2. Sendes i tillegg 

Gildemesterne direkte samtidig med at bladene kommer.   

● Sakspapirer må være klare før sommerferien og sendes ut på e-

post senest 4 uker før (uke 33). Legges også ut på hjemmesiden.  

● Påmeldingsfrist er satt til 1. juni 

● Ordstyrer – Gry spør aktuelle  

● Referent - gildesekretæren + en frivillig.  

● Tellekorps – komiteen ordner. 

 

Forslag til logo presentert og godkjent. 

Gry har vært på befaring, vi gleder oss.  

Forhåndspåmeldingsavgiften er på kr 750,- denne summen vises i 

totalprisen på arrangementet, men refunderes ikke.  

Vi ber også om å få en pris på kun festmiddag lørdag, dette åpner for 

gjester. 

Vi spør Speider-sport og evt. Speiderbutikken om de vil ha en stand inne i 

salen, i tillegg til Speidermuseet og Frimerkebanken. Speider-sport selger 

Gildeeffekter, men kan evt. også ta med andre «godbiter» 

Julemarkedgjengen i Bergen kan kontakte lokalkomiteen for 

arrangementet og høre om det er interesse for at de selger strikkevarer. 

Arrangementskomiteen har invitert aktuelle prominente gjester.  

Komiteen sørger for stoff/invitasjoner i St.Georg til riktig tid. 

LGL ønsker en sikkerhetsmargin på 10% også på hotellkostnadene, men 

vi sjekker med komiteen hvordan pristilbudet er gitt før dette evt. blir lagt 

på.  

Festmiddagen - ønskes kl 19.00 

Arr. komiteen bes om å ordne toastmaster og eventuelle talere, gjerne et 

kåseri. 
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Det er fint med kulturelt innslag på åpningen hvis det går å få det til. 

Fredag kveld er det hyggelig hvis det skjer noe, men det er ikke 

nødvendig.  
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Vedtekter/ normalvedtekter/ anbefalinger 

• Vedtekter for Gildene har § foran seg i håndboka. Disse kan kun 

endres på et Landsgildeting. 

• Anbefalinger og «hvordan gjør vi det» kan endres av Landsgilde 

Ledelsen. 

•  Redigering og opprydding av hjemmesiden og dens «fliker» må 

gjøres slik at det blir enklere å finne fram. Den må være utskriftbar, 

kapittel for kapittel. Bjarne Lohman Madsen er i gang med 

arbeidet, Hanne Mette kommer på etter hvert.  

• Tekstene må gjennomgås for å fjerne dobbeltkommunikasjon.  

(Samme «hendelse/oppskrift» er ofte ikke gjengitt på samme måte  

to steder i boka) “Gammeldagse” beskrivelser av seremonier og 

hendelser må oppdateres.   

Guri ser på den gamle papir-håndboka og sammenlikner det hun rekker. 

Vi tenker det er lurt hvis flere gjør det dersom de har boka. 
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LGL møter 2023 

14. feb. styremøte Teams – Kristin setter opp møtet. 

4. mars møte med utvalg og komiteer 

5.-6. mai Styremøte 

1.-2. September Styremøte. 

15.-17. September Landsgildeting Fornebu 

 

  

Andre arrangement 2023 

Februar: 22. Verdens tenkedag 

Mars: 4. Møte med utvalg og komiteer 

Mars: 24.-26. Barnas Camp villmark 

April: 23. St. Georgsdagen 

Juni: Kvernmodagen flyttet til september  

Juli 30. - august: 3.: Europakonferanse, Ranum Danmark 

August 8.-13. Fjelltur 

September: 3. Kvernmodagen 

September: 15.-17. Landsgildeting, Fornebu 

Oktober: 25. Fellowshipdagen 

November/desember: - diverse Fredslys 
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Eventuelt – Hvordan blir det med den årlige dugnaden på Kvernmoen i 

mai/juni? – Gry sjekker med Knut/komiteen. Påminnelse og invitasjon må 

i gildeblad nr. 1 slik at folk som ønsker, kan holde av dagen.  

Hva med Kvernmodagen, skal det være dugnad i forkant slik som i 2022? 

 

  

Neste møte 14. februar – Teams – Kristin kaller inn. 

 


