En ny Landsgildeledelse ble valgt på Landsgildetinget på Hamar 12.-14. juni.
Den nye Landsgildemester er Inger Elisabeth Merli, Kolbotn, som har sittet i
Landsgildeledelsen i 6 år. (To bilder viser seremonien ved Tingets avslutning, der
avtroppende Landsgildemester Karin Thompson overrekker landsgildemester kjedet til Inger,
og Inger takker forsamlingen for tilliten.
Ny Viselandsgildemester er Knut Jorde, tidligere distriktsgildemester i Oslo, og
"hoteltdirektør" på de to siste landsleirer. Astrid Heen Lillebostad, Molde, ble gjenvalgt som
Landsgildekasserer . Øvrige medlemmer av Landsgildeledelsen er Vivi Heine-Hansen, Moss
(gjenvalgt), Dag Espolin Johnson, Oslo, til nå K/M-speidernes representant i
Landsgildeledelsen og leder for "Blå på leir" på landsleiren i Asker 2014 (ny) og Linda
Amundsen, gildemester i 3. Bergen SGG (ny).
Line Gullerud Solvik er ny-utnevnt som representant for Norges speiderforbund i
Landsgildeledelsen, mens KFUK/KFUM-speiderne må utnevne en ny representant i stedet for
Dag Espolin Johnson.
1. Hamar SGG fikk ros for et velorganisert og vellykket Ting. Det var oppvarming til
Tinget (rundt et leirbål på speidervis!) fredag kveld med en hyggelig grillfest på
Speidersenteret - jf to vedlagte bilder.
Mange viktige saker ble drøftet under forhandlingene på First Hotel Victoria. Sakslisten
finnes i St Georg nr 2/2015, det blir en fyldig referat fra Tinget i St Georg nr 3/2015, og
protokollen fra Tinget blir senere lagt ut på www.sggn.no og sendt i en e-post.
Gildenes visjon, mål og strategi for de kommende år ble vedtatt, med noen redaksjonelle
endringer og én tilføyelse til målet: Gildene vil "ta aktivt ansvar over for flyktninger til Norge
med hjelp til inkludering og integrering i lokalsamfunnet".
Landsgildeledelsen hadde flere forslag til vedtektsendringer, men av disse ble bare to vedtatt:
At det åpnes for å opprette gilder for speiderkorps (noe som allerede har skjedd); og at
vedtektene ikke lenger spesifiserer at fristen for innsending av forslag til Landsgildetinget er
15. februar. Denne endringen åpner for muligheten for å holde Tinget til andre tider på året
enn juni, og det ble vedtatt å holde Landsgildeting 2017 på høsten som en prøveordning.
Forslaget om en ny reisefordeling ble forkastet, og et forslag om at Gildene skulle slutte seg
til Klimavalgalliansen ble trukket.
Budsjettet for 2016 og 2017 ble vedtatt med én endring, og kontingenten for de to årene ble
fastsatt til kr 400,-. Ordningen med halv kontingent for aktive speiderledere ble gjort
permanent
Mjøsbyen utgjorde en fin ramme om Tinget, med blant annet midnattsgudstjeneste i Hamar
domkirke. Ledsagere fikk besøke både Domkirkeodden (der det var Middelalderfestival) og
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