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Vedtekter for 1. Vennesla Speidergruppe  
Vedtekter fastsatt på Gruppeting 02.03.2020 

§ 1. Navn 

Organisasjonens navn er 1. Vennesla Speidergruppe. 

§ 2. Uavhengighet og medlemskap 

1. Vennesla Speidergruppe er en ideell medlemsorganisasjon som er tilsluttet Norges 
Speiderforbund. I kraft av medlemskapet er 1. Vennesla underlagt Norges Speiderforbunds lover. 

§ 3. Formål 

1. Vennesla Speidergruppe sitt mål er å utvikle medlemmene til selvstendige og ansvarsbevisste 

mennesker ved å tilby dem et treningsprogram med vekt på friluftsliv, samfunnsengasjement, 

internasjonalt engasjement og opplevelse av speideridealene, samt gi dem medbestemmelse og 

ansvar. 

§ 4. Medlemskap 

1. Vennesla Speidergruppe er åpen for alle.  

§ 5. Gruppeting 

Gruppens øverste organ er Gruppetinget, som består av: 

a) Alle betalende medlemmer fra og med det kalenderåret de fyller 12 år.  
 

b) En representant for hver påbegynt ti betalende medlemmer blant speidere i tropp som ikke 
fyller 12 år eller mer i løpet av kalenderåret. 

Det møter en representant fra foreldreutvalget for hver påbegynt ti betalende medlemmer blant 
speidere i tropp som er under 12 år.  Representantene har stemmerett. 

Alle medlemmer som har møterett, og som har betalt kontingent, har også stemmerett i alle saker 
det stemmes over på gruppetinget. 

Gruppetinget skal ha minst to møter i året, og innkalles med minst en ukes varsel av gruppeleder, 
eller når minst 1/3 av gruppetingets medlemmer krever det.  

Gruppetingets årsmøte skal behandle: 

1. Valg av ordstyrer og referent 
2. Årsmelding 
3. Regnskaps godkjenning (Vårting) 
4. Arbeidsplan 
5. Gjennomgang av regnskap (Høstting) 
6. Budsjett og fastsettelse av gruppekontingent (Høstting) 
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7. Valg av tillitsvalgte (Vårting) 
a. Gruppeleder (for to år) 
b. Gruppelederassistent (for to år) 
c. Troppsleder (for to år) 
d. Troppslederassistent (for to år) 
e. Flokkleder (for to år) 
f. Regnskapsfører/Kasserer (for to år) 
g. Revisor (for ett år) 
h. Ansvarlig Paulen Gård (for to år) 
i. Kretstingsrepresentanter (for ett år) 
j. Valgkomite – To representanter velges for to år med ett års forskyvning + Roverleder 
k. Foreldreutvalgsleder (for to år) 
l. Foreldreassistenter (for to år) 

Enhetsledere bør velges med ett års forskyvning i forhold til enhetslederassistenter.  
Valgkomiteens medlemmer velges med ett års forskyvning.  

Alle verv valgt ved Gruppeting defineres som «tillitsvalgte», mens andre ikke-valgte verv defineres 
som «ledere».  
1. Vennesla Speidergruppe kan kreve politiattest av alle ledere og tillitsvalgte etter retningslinjer 
fastsatt av Speiderstyret. 
 
Tillitsvalgte kan bare inneha samme funksjon sammenhengende inntil 6 år, og kan først gjenvelges 
etter et opphold på minst ett år. Gruppeleder og gruppelederassistent regnes ikke som samme 
funksjon.  
 
Ledere bør ikke inneha samme funksjon i mer enn 6 år i sammenheng.  
 

Gruppetinget ledes av valgt ordstyrer. Det føres protokoll for gruppetingets møter.  

• Gruppeleder og kasserer utarbeider forslag til budsjett i forkant av Høsttinget.  

• Tropp og Flokk utarbeider forslag til arbeidsplan/halvårshjul. 

• Aktiviteter til arbeidsplan/halvårshjul for påfølgende halvår utarbeides i forkant av gruppetinget 

§ 6. Gruppestyret og Ledermøte 

«Gruppestyret» består av gruppeleder, troppsleder og flokkleder. Gruppestyret arbeider for en best 

mulig ledersituasjon i gruppen og dens arbeidsenheter.  

Gruppeleder har øverste ansvar for gruppen og alle dens enheter. Gruppeleder er daglig leder og 

representerer gruppen utad, og har rett til å signere for gruppen (prokura). 

Gruppeleder har ansvar for å utpeke ledere/foreldre med ansvar for nettside og Facebook sider.  

Gruppelederassistent har foruten å være gruppeleders stedfortreder kontroll og oppsyn med 

gruppens materiell.  

 «Ledermøte» består av gruppeleder, gruppelederassistent, flokk- og troppsleder med assistenter 

samt roverleder. Foreldreutvalgsleder deltar også. Det føres protokoll for ledermøter. 

Ledermøte har det daglige ansvar for gruppens administrasjon og virksomhet, sørger for et godt 

samarbeid mellom gruppens arbeidsenheter og ivaretar kontakten med foreldre og foresatte så vel 

som med krets og forbund. 
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§ 7. Troppen 

Troppen ledes av troppsleder og troppslederassistent. Troppsleder rapporterer til gruppeleder. 

Troppsledelsen skal ta avgjørelser av stor betydning opp på førerpatruljemøte til rådslagning. 

Troppsledelsen utnevner nye patruljeførere og -assistenter i samråd med gruppeleder. 

§ 8. Flokken 

Flokken ledes av flokkleder. Flokkleder rapporterer til gruppeleder. 

§ 9. Roverlag 

I roverlag skal leder og andre verv velges på rover-medlemsmøte for ett år om gangen. 

Roverleder har ansvar for organisering og gjennomføring av salg av Venneslakalenderen. Dette 
inkluderer ikke utarbeidelse og bestilling av kalenderen. Gruppeledelsen støtter ved behov.  

§ 10. Foreldreutvalg 

Foreldreutvalget består av 3 representanter valgt fra foreldre eller foresatte – en 
foreldreutvalgsleder og to foreldreassistenter.  

• Foreldreutvalget er underlagt Gruppeledelsen. 

• Foreldreutvalgsleder deltar på Ledermøte.  

• Foreldreutvalgsleder og foreldreassistent har møterett på Gruppeting.  

• Det velges foreldreutvalgsleder og foreldreassistenter på gruppetinget på våren som 

innstilles av valgkomite. 

• Gruppeledelsen deltar på evt. møter i foreldreutvalget. 

Følgende oppgaver er tillagt Foreldreutvalget: 

• Foreldreutvalget har ansvar for å gjennomføre Venneslamarsjen i samarbeid med 

gruppeleder og troppsleder.  

• Foreldreutvalgsleder er hovedansvarlig for gjennomføring av Venneslamarsjen.   

• Foreldreutvalget har ansvar for å organisere barnelekene på Idrettsplassen på 17. Mai.  

• Foreldreutvalget bidrar til å gjennomføre dugnad på Paulen og speiderhuset. 

Arbeidsoppgavene ved dugnad defineres og prioriteres av Gruppeledelsen. 

§ 11. Eiendommer 

1. Vennesla Speidergruppe disponerer eiendommene Paulen Gård (gnr. 20, bnr. 3 i Vennesla) og 
Speiderhuset (gnr. 6, bnr. 1540 i Vennesla) etter avtale med Foreldreforeningen 1. Vennesla 
Speidergruppe (Org nr: 994203568). 1. Vennesla Speidergruppe drifter og vedlikeholder 
eiendommene, og har alle rettigheter til fremleie og inntekter av eiendommene.  
 
Gruppeledelsen påser at de faste eiendommene med inventar til enhver tid blir behandlet og drevet 
forsvarlig. Eiendommene kan i tilfelle leies bort i korte eller lengre tid. Gruppeledelsen vedtar 
ordensregler for bruken og sørger for at eventuelle leieinntekter blir innkrevet og brukt til husets 
drift. Videre er Gruppeledelsen ansvarlig for at eiendommene og inventar til enhver tid holdes 
forsvarlig forsikret, og påser at renter og utgifter blir betalt i rett tid. Inntekter ved utleie fastsettes av 
Gruppeting.  
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§ 12. Økonomi 

Det skal føres et felles regnskap for hele 1. Vennesla Speidergruppe.   

Gruppeleder kan ikke være regnskapsfører. Gruppeleder og regnskapsfører skal være formelt og reelt 
uavhengige personer, og må ikke være i nær familie med hverandre.  

Revisor kan ikke være medlem av Gruppestyret. Revisor skal være myndig, og kan ikke være revisor 
for egen juridiske enhet.  

§ 13. Organisasjon 

1. Vennesla Speidergruppe er tilknyttet Norges Speiderforbund og registrert i Enhetsregisteret med 
organisasjons nr: 996012379. Daglig leder er Gruppeleder. 

Styret består av følgende tre medlemmer: 
• Styrets leder: Gruppeleder 

• Nestleder: Troppsleder 

• Medlem: Flokkleder  

Etter vårens Gruppeting skal eventuelle endringer snarest mulig registreres i Enhetsregisteret og 
Frivillighetsregisteret via Altinn. 

§ 14. Vedtektsendringer 

Forslag til vedtektsendringer må sendes ut sammen med innkalling til gruppetinget. Vedtak om 
endringer i vedtektene krever 2/3 flertall i gruppetinget. 


