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Årsmøte 
Det nærmer seg årsmøte for kretsen. 3. Mars samles vi for å stake kursen videre.

Det vil si at fristen for å sende inn saker er 3. Februar. På årets årsmøte velges også
representanter til speider og roverforum samt speidertinget. Så har du en delegat i

magen? Send gjerne inn forslag om kandidater eller om du selv vil stille til
kontoret@romerikekrets.no



Valgkomitee 
For ha valg trengs også en valgkomitee, så rop ut om du har en liten valgkomitee i

magen.

Trinn 1 
Har du gått rundt å tenkt på at du trenger litt lederpåfyll? Eller har du noen nye ledere
i gruppen? Kom på trinn 1 da vel. ledertrenerne klør i fingra for å kjøre kurs. Alt er på

plass, de mangler bare deg. 
Trinn 1 kjøres 7-9 februar, påmeldingsfristen er alt til helgen 

Peff 2  
Det kjøres peffkurs 28 februar til 1 mars. Send peffer, asser og blivende medlemmer

av førerpatruljen på kurs. Ikke bare gir det kunnskap og verktøy for å bli bedre
ledere. Det gir venner og sammarbeid på tvers av grupper, for hva er vel bedre enn å

komme på kretsarrangementer og møre mange kjente?



Viktige datoer fremover
Ledersamtalen 23. Januar

Rovertur 23-25 Januar
Frist for innsending av saker 3. Februar

Trinn 1 7-9 Februar
Peff  2 28 Februar -1.Mars 

Årsmøte 3. Mars
Trinn 3 20-22 Mars

Barnas Camp Villmark 27-29 Mars
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