
Foreldrelagsvedtekter vedtatt på gruppetinget 29. januar 2009 
 
Arna MSK speidergruppe (MSK: Misjonsforbundets Speiderkorps) 
 
§1 Foreldrelagets formål er å støtte speiderarbeidet i Arna MSK speidergruppe praktisk og 
økonomisk, forestå loddsalg og dugnader, bistå med hjelp til arrangementer og ellers hvor det 
trengs. Samt skape kontakt mellom ledere og foreldre, og fremme interessen for speiderarbeid 
 
§2 Medlem blir automatisk enhver som har speider(e) i Arna MSK speidergruppe.  
Foreldre/foresatte som har hatt speider(e) i Gruppen, samt andre interesserte, kan også bli  
medlemmer etter speidergruppestyrets godkjennelse. Alle medlemmer har forslags- og 
stemmerett på foreldrelagets møter.  
 
§3 Forvaltning av eiendom  

• Foreldrelaget oppfordres til å engasjere seg i driften og vedlikeholdet av gammen 
”Eikeslottet” på Eikestølen. En av foreldrelagsrepresentantene oppfordres til å være 
kontaktperson mot gruppestyret. 

• Materialforvalter: Det er ønskelig at foreldrelaget har en representant som holder styr 
på speidergruppens utsyr, plassert på speiderhuset og i garasjen. Vedkommende bør 
holde oppsyn med lager, og ha orden på lagersystemet slik at utstyr har sin faste 
plass. Det er ønskelig at vedkommende tar jevnlig intiativ til ryddedugnader ved 
behov. Er det nødvendig med reperasjon eller nyinnkjøp tar han/hun kontakt med 
speidergruppens styre. 

 
§4 Økonomi 
Det er ingen medlemskontingent for foreldrelagets medlemmer. De som ønsker det kan 
imidlertid bli støttemedlem i speidergruppen. 
Foreldrelaget fører ikke eget regnskap og skal ikke opparbeide seg egne midler eller 
eiendeler. Medlemmene forholder seg til speidergruppens kasserer på samme måte som 
speiderlederne.  

Kontantbehandling:  
• Ved innkjøp: Når en har lagt ut kontanter får en dette igjen mot å levere signert 

kvittering til kasserer. Økonomien begrenser seg til speidergruppens budsjett til 
formålet. 

• Ved loddsalg og annen kontantinntekt: Man lager et regnskapsbilag på innkommet 
beløp. Dette signeres om mulig av to voksne, og leveres kasserer sammen med 
pengene. Hvis kasserer vil ha pengene i bank gjøres et bankinnskudd på 
speidergruppens konto. Spør kasserer etter kontonummer. 

• Bankinnskudd: Bankens kvittering signeres og leveres kasserer. 
 
§5 Foreldrelagets styre består fotrinnsvis av 1 eller 2 representanter fra foreldrene/foresatte 
fra hver av speidergruppens enheter foruten roverlaget, dog minst 5 medlemmer.  

• Gruppeleder, eller annen representant oppnevnt av gruppetinget, er fast medlem av 
foreldrelagets styre og har både forslag og stemmerett.  

• Styremøter avholdes så ofte som lederen, minst halvparten av styret, eller 
gruppetinget i speidergruppen ønsker det, dog minst 3 ganger i året. Styret er 
beslutningsdyktig når minst 3 av foreldrerepresentanter, samt gruppens oppnevnte 
representant er tilstede.  

• Styret velges for 2 år av gangen, slik at nærmest halvparten av styremedlemmer er på 
valg hvert år. Hvis speideren slutter i Arna MSK speidergruppe, eller at 
styremedlemmet av andre årsaker ønsker å trekke seg fra styret, kan foreldrelaget 
etter forespørsel akseptere at et medlem går ut av styret i perioden. Foreldrelaget har 
da fullmakt til å velge en ny representant fra vedkommende enhet. Beverflokk, Flokk 



(småspeidere/ ulvunger), Stifinnertropp (5-7kl), Vandrertropp (8-10kl) og evt Rovere 
(over 16 år). 

• Styret konstituerer seg straks etter valg på høstens første foreldremøte. Det føres 
referat over alle styremøter. Styret kan oppnevne nestleder, ombudsmann evt andre til 
å ta seg av spesielle oppdrag. Se også §3. 

• Foreldrelagsleder velges av foreldrelaget selv på høstens første styremøte. Leder, og 
evt nestleder, har rett til å møte på speidergruppens årsmøte (gruppeting), og har både 
tale- og stemmerett på linje med speiderlederne. 

 
§6 Endringer av foreningens vedtekter kan bare vedtas av ordinært årsmøte (gruppeting) med 
minst 2/3 flertall av de stemmeberettigede fremmøtte.  
 
§7 En eventuell oppløsning av foreldrelaget kan kun vedtas på et ordinært årsmøte 
(gruppeting) med minst 3/4 flertall av de fremmøtte stemmeberettigede. Ved en eventuell 
oppløsning overtar gruppen foreldrelagets midler og eiendeler, såfremt slike finnes. Om 
gruppen er oppløst, tilfaller foreldrelagets midler og eiendeler på oppløsningstidspunktet, det 
organet som er oppnevnt av MSK for å forvalte gruppens midler og eiendeler.  
 


