KRETSLEIR 2011 – ”CAMP IN CAMP”

REFERAT FRA MØTE NR. 2 - 13.09.2010 kl. 19.00-20.15
Tilstede :

1. Øyestad: Trond, Jens
1. Bråstad MSK: Kjell
1. Grimstad MSK: Vivi
Grimstad FSK Sjø: Finn-Arne
Akland FSK: Lars
Arendal MSK: Geir
Flosta: Dag Harald, Frank
Fevik I: Ingrid

Sted

Nedenes Skole

:

Første møte avholdt 22.06.2010. Her er oppdatering/videre planer, i kort stikkordsform:
Trond ledet møtet, og har registrert oss i svensk database og holder den videre kontakt.
Sliter litt med å få rette personer i tale og få info. Tydelig at de ikke er kommet
så langt i planleggingen i Sverige. Avventer mer info etter hvert.
PS: Etter møtet har vi fått svar på noen av våre utestående punkter. Svarene er skrevet
i uthevet kursivskrift.

Leirområde

Ansvar
: Intet nytt. Vi går for fast leirområde (m/ faste fasiliteter)
Trond
Avventer mer konkret info mht tildelt leirområde. Er lovet område
med max 2 timers reise til Jamboreen.

Pris

: Tja? Nivå på linje med sist landsleir, dvs kr. 2009 + reise?
Søskenmoderasjon vurderes.

Mat

: Intet nytt - sjekkes m/ svensk kontaktperson, satser på
Trond
mulighet for å ”henge” oss på svensk innkjøpsavtale.
Avventer mer info. Ja vi skal kunne bestille proviant og
kioskvarer gjennom de avtaler som Jamboreen opparbeider..

Tid for leiren

: 30. juli – 6. august 2011 (enighet blant de fremmøte 22.06.10)
Kan evnt strekkes litt i hver ende? Ikke stemning for mer enn
en ukes leir.

Reise

: Evnt fellesreise? Delte meninger, ikke avklart, må sjekke mer
blant gruppene. Noen grupper ønsket å ordne egen reise.
Lars har sjekket med div busselskaper. Prisnivå ca kr. 1.500.
Lang reise (østkysten av Sverige).

Antall

: Anslår 150-200 deltagere? Max 200

Alle

.
../2.

-2-

Leirmerke

: Sjekke om noe finnes. Vurderes seinere om evnt lage eget.
Ja, det blir utarbeidet eget Camp-in-Camp merke. Går an
å lage eget merke, men ganske strenge regler i forhold til
bruk av den offisielle Jamboree logoen på merket.

Kiosk

: Ja

Forhåndsoppgaver

: Luftet, intet konkret fremkom. Innspill ønskes til neste møte.

Program /
Aktiviteter

NB:

Trond

Alle

Forslag/innspill ønskes.
Alle
: Her er forslag som fremkom i møtet:
Haik?
Felles åpning lørdag
Felles leirbål tre dager
Morgensamling gruppevis
Felles avslutning
2 programøkter á 2-2,5 timer hver dag
Besøk fra Jamboreen i tre puljer; søn-man, man-tirs, tirs-ons
Torsdag besøker vi Jamboreen
Fredag – fridag?
Hver gruppe ansvar for en økt hver dag, eller en fast aktivitet i
alle øktene? Hvordan gjør vi det?
Hver gruppe foreslår to aktiviteter til neste møte.
Alle

Det er slik at vi mottar gjester fra Jamoboreen, 40 av gangen (evnt 80 el
120 av gangen), for et døgn (fra lunch til lunch). De har med sovepose + mat.
Vi stiller med telt og aktiviteter. Vi blir kompensert for besøkene.
Stor enighet om viktigheten av at alle på leiren kan få besøke Jamboreen.
Trond sjekker om antall på besøk hos oss = antall som kan besøke Jamboreen?
Ja, bekreftet; tar vi imot 40 stk, kan vi sende 40 stk på besøk i Jamboreen, f.eks.
Vel møtt til
neste møte

: mandag 11. oktober kl. 19.00 på Bråstadhuset

Håper på mer konkret nytt fra Sverige innen neste møte, slik at vi kan få satt sammen
og sendt ut leirinvitasjon i løpet av høsten.
Ingrid, ref.

