Hana KFUK-KFUM-speidere
RETNINGSLINJER

vedtatt 26.01.17
endringer vedtatt 18.01.18

§1

GRUPPETING
For Hana speidergruppe tilstrebes det medlemmer fra fylte 15 år/9. klasse og
oppover til Gruppeting.

§2

GRUPPESTYRE
Gruppestyre skal bestå av minst 4 medlemmer og velges for 2 år av Gruppeting.
Gruppestyre skal bestå av begge kjønn fordelt likt så langt det lar seg gjøre. Når
gruppeleder er kvinne, skal visegruppeleder være mann. Når gruppeleder er
mann, skal visegruppeleder være kvinne.

§3

SPEIDERHUSET
Medlemmer kan låne speiderhuset til bursdager, etc. mot at de vasker lokalet
etter seg. Dette må avtales med gruppeleder. Utleie av speiderhuset til andre
gjøres normalt ikke. Gruppeleder vil vurdere evt. forespørsler og leiebetingelser.

§4

ØKONOMI
Kasserer fører gruppas regnskap. Kasserer velges for 1 år av Gruppeting.

§ 4.1

BELØPSGRENSE
Innkjøp inntil kr. 5 000,00 kan behandles av enhetene, gruppestyre, hyttestyre og
andre verv. Innkjøp over kr. 5 000,00 skal behandles av Gruppeting.

§ 4.2

REFUSJON
Refusjon føres i henhold refusjonsskjema. Vandrere og rovere får dekket
kursavgift for inntil to kurs arrangert av forbundet/kretsen per år.
Reisekostnader dekkes ikke. Ved internasjonale arrangement støttes opphold
med 10 % mot forpliktelse til å bidra i gruppen i ett år etter turen. Ledere får
dekket relevante kurs og reise arrangert av forbundet/kretsen. Leiravgift for
ledere og rovere som fungerer som ledere under krets- og landsleir, dekkes av
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gruppen, med egenandel på kr. 500,00. Medlemskontingent for ledere og
assistenter dekkes av gruppen, med egenandel på kr. 100,00.
§ 4.3

SPEIDERDRAKTEN
Alle speidermerker, speiderskjerf og gruppebånd til speiderskjorten dekkes av
gruppa. Kostnad for speiderskjorten, kretsmerke og WAGGGS/WOSM merket
dekkes ikke av gruppa.

§5

MATERIALFORVALTER
Materialforvalter forvalter gruppas utstyr. Materialforvalter velges for 1 år av
Gruppeting.

§ 5.1

UTSTYR
Alt utlån av utstyr til turer og møter internt (alle medlemmer) i gruppa skal føres
på utlånslista. Utlån eksternt (ikke medlemmer) av gruppas utstyr henvises til
materialforvalter. Vedkommende skal ha en forbindelse med speideren.
Materialforvalter kan leie ut telt og lavvo, pris kr. 500,00 per enhet.

§6

MADLANDSHYTTA
Medlemmer av gruppa kan disponere hytta gratis. Andre gjester følger egne
satser gitt av Gruppeting.

§ 6.1

HYTTESTYRE
Hyttestyre leder hyttearbeidet mellom gruppetingene. Hyttestyre bør bestå av
begge kjønn og velges for 1 år av Gruppeting.

§7

FORELDRE DELTAGELSE
Foreldre som ikke er med som ledere, assistenter eller foreldrehjelpere forventes
å bidra med 1 dags dugnadsinnsats i året. Oppgaver vil være dugnad på
Madlandshytta, vasking, plenklipp eller annet vedlikehold på speiderhuset,
arrangere speiderfest, etc.

§8

ANDRE BESTEMMELSER
Retningslinjene kan ikke stride mot Forbundets grunnregler og
organisasjonsbestemmelser. Nåværende retningslinjer kan bare endres med
tilslutning fra Gruppeting.
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