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Møtet holdt på Hammeren.
Tilstede: Tone, Dag Ivar, Morten, Hanne Mette, Iren
SIDEN SIST
Planleggingsmøte kretsleir 2011, 18. jan på Biri. Representanter fra Mjøsklubbene møttes på Biri for å
bli enige om en leirsjef og evt. leirkomite. Mjøsklubben består av kretsene: Hedmark, Glåmdalen,
Gudbrandsdal og Vestoppland. Anne Sigstad fra Biri ble valgt som leirsjef. Leirkomiteen ble ikke valgt,
men de ble enige om at hver krets stiller med to stk til denne. Neste møte er 8. mars på
Speidersenteret, Hamar. Kretsene møter med kretsleder og de som er interesserte i verv/oppgaver på
leiren. Kretsleder henstiller alle i kretsen til å tenke gjennom hva du kan/vil bidra med til camp-incamp 2011 og meddele det. Det ble også bestemt at styringsgruppa for dette prosjektet er de fire
kretslederne.
Bowling 29. jan. Liten deltakelse både på Hamar og på Røros, 5 stk på hvert sted. Gruppeleder i
Ringsaker vant.
Temahelg 6-7. feb på Koppang ble veldig vellykket. Totalt 130 deltakere, 100 speidere og 30
ledere/rovere. Alle grupper i kretsen representert, unntatt Mjølner. Pga stor deltakelse ble det ikke tid
til lederkurs som planlagt – alle ledere og rovere måtte hjelpe til med gjennomføringen. Det ble heller
ikke mulighet for å ta merker for roverne grunnet dårlig planlegging. Hell i uhell så lenge det var
behov for dem som ledere. Noen få speidere lå ute, resten var samlet i gymsalen (vellykket
eksperiment det også). Ønskelig med lignende arrangement neste år også, men da kanskje med
mulighet for å ta litt mer krevende merker.
KOMMENDE ARRANGEMENT
Årsplanen for 2010 gjennomgått, og de nærmeste tiltakene ble planlagt.
5.-7.mars Peff 1 v/Erland og Tom. Innbydelse er sendt ut til Hedmark krets og de ønsker primært at
de som er/snart blir Peff og Ass er deltakere (for å begrense antall deltakere).
Ledersamling v/Furnes onsdag 24.3. Faglig ved Trond A. Samme tema holdes på Røros lørdag 20.3.
Tone følger opp.
Vintertur 9-11. april. Brekken arrangerer årlig tur der resten av kretsen inviteres til å delta.
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”Neste onsdag” 24-25. april på Hammeren. Ledere og rovere inviteres til div.emnekurs og temaer.
Hanne Mette fikk innspill på temaer og tar kontakt med evt. bidragsytere. Hanne Mette tar ansvar for
dette arrangementet og delegerer oppgaver etter hvert.
Kretsens dag 8-9. mai på Skurven. Ansvarlig er Ringsaker speidergruppe. Hanne Mette følger opp.
Dugnad på Hammeren 28. mai. Tone følger opp.
Småspeiderleir 11-13 juni. Ansvarlig er 1. Vang. Iren følger opp.
Jakt og fiskedagene, 2. helg i august. Dag Ivar har tatt kontakt med arrangørene og de er positive til
forskjellige aktiviteter (f.eks padling og spikking). Viktig at vi har nok folk og at disse aktivitetene blir
godt gjennomført. Dag Ivar følger opp.
AKTUELT I GRUPPENE
Kretsen har fått forespørsel fra forbundet om nedleggelse av medlemsløse grupper. Disse er:
Hamar Old Guides, 1. Ottestad, 1. Rena, Stange, 1. Osen, Moelv og Koppang. Tone og Hanne Mette
mente at en del av disse gruppene er formelt nedlagt og Tone tar kontakt med forbundet for å få
klarhet i dette.
Engerdal Speidergruppe ordner salg av hytte og tar kontakt med kretsen når dette er gjort.
Vang 2 sto ikke oppført over grupper over medlemsløse grupper. Iren har vært i kontakt med tidligere
leder og han mente at dette var formelt i orden. Tone tar kontakt med forbundet og får klarhet i
dette.
KRETSBANNERKONKURRANSEN
Dag Ivar hadde med seg reglementet for KBK i Gudbrandsdal krets og gikk gjennom dette. Det ble
bestemt å prøve ut en modifisert utgave av reglement og skjema i årets KBK. Styret får
tilbakemelding på reglement og skjema i etterkant. Dag Ivar stilte seg til rådighet som resultatservice
i årets KBK.
I år vil roverne få anledning til å delta i samme arrangement som speiderne, bare med små ”patruljer”
- 3 stk som i rover 5-kamp.
MERKER
Nytt kretsmerke bestilles av Hanne Mette. Det er også tomt for Hammeren-merke og uteligger-merke.
Disse blir også bestilt av Hanne Mett.
Æreskniver – det er opp til den enkelte gruppe å søke forbundet om å få dele ut denne
Hederstegn – Kretsstyret deler ut denne etter fastlagte statutter
HEDMARK KRETS’ NETTSIDE
Det ble på Kretstinget ytret ønske om å lage en oversikt over hytter/hus i kretsen samt en oppdatert
liste over gruppelederne. Det har i etterkant kommet opp ønske om oversikt over speidergruppene
med koordinater, noe lignende som på Speiding.no.
Arild forespørres også om å lage en bildeserie som kan vises på Jakt- og fiskedagene.
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ROVER 5-KAMP
Non-Stop roverlag i Løten har søkt kretsen om å bruke Hammeren 24-26 sept ifm. Rover 5-kamp.
Kretsstyret sier ja til dette og støtter opp om arrangementet.
NESTE MØTE
Torsdag 15. april kl 18.00 på Hammeren.
Tone Evensen

993 92054

tone.evensen@hedmarkkrets.no

Dag Ivar Mortensen

900 46332

mail@dagim.net

Iren Johnsen

993 26572

Ire-joh2@online.no

Morten Støm

977 82607

Roder_tyra@msn.com

Hanne Mette Lundberg

918 10255

Hanne.mette.lundberg@dnbnor.no

