
 

Hedmark krets av Norges speiderforbund 
www.hedmarkkrets.no 

Member of the World Organization of the Scout Movement (WOSM) and the World Association of Girl Guides and 

Girl Scouts (WAGGGS). 

Referat kretsstyremøte 04.04.2017 
 

Sted: Sælidvegen 40, Ridabu 

Tidsrom: klokken 1900-2115 

Tilstede: Atle Mellum, Arild Brynhildsvold, Lene Bækkevold, Rune Hoel og Roy Arild 

Rugsveen  

Referent: Roy Arild Rugsveen  

 

 

 

Saksliste 
 

Velkommen til Lene som ny i kretsstyret. Gjennomførte en kort presentasjon av medlemmene i 

kretsstyret. 

 

Rune og Lene refererte kort fra KL/KS samling 17-19/3 -17: 

-Ble diskutert på KL/KS: Hva er en god krets? Hva er god kvalitet? 

-Foredrag fra de grønne pikespeiderne i Danmark. De satser på å inkludere alle, ikke bare 

speidere. De satser også på vekst. 

-Oppfordring med å få med ledere på lederkurs. 

-Litt om internasjonal speiding. 

-Friluftsskolen og prosjekt sammen med vitensenteret. 

-Bruk av sosiale medier. 

-Arbeidsgruppe krets- og organisasjonsstruktur. 

 

I 2016 så vedtok kretsstyret følgende: 

"Kretsstyret i Hedmark krets har nå bestemt at deltakere på kurs arrangert av Mjøsklubben vil få 

støtte til å dekke deltageravgiften. Dette gjelder både peffkurs og lederkurs." 

I tillegg har vi nå vedtatt at man i tillegg kan søke om støtte til deltageravgift på kurs som ikke 

tilbys i Mjøsklubben, og som arrangeres andre steder. 

 

På temahelga nå i 2017 så ble Sara Stray valgt som roverombud, det er et mål at det skal være 

minst en person til. 

Lene og Eivor sammen med Sara ser på mulighetene for et eget roveropplegg på deler av årets 

kretsbannerkonkurranse. 

 

Dialog i Mjøsklubben vedrørende kretsstruktur ble startet opp på KL/KS samling ved at 

kretsene Gudbrandsdal, Vestoppland og Hedmark snakket sammen om dette. Det ble laget en 

tidsplan for samarbeid og dialog frem mot speidertinget i 2018. Første møte er satt til slutten av 

mai. 

 

Hamar speidergruppe (nr 2008) og Vallset speidergruppe (nr 2017) er såkalt sovende 

speidergrupper. Kretsstyret har gått gjennom det som finnes om disse gruppene og det som har 

vært av verdier, speidere osv er godt ivaretatt av blant annet Speidersenteret Hamar. 

Kretsstyret anmoder derfor speiderstyret om at disse gruppene legges ned. 

 

 

 

Fortsetter på neste side….. 

 



 

Hedmark krets av Norges speiderforbund 
www.hedmarkkrets.no 

Member of the World Organization of the Scout Movement (WOSM) and the World Association of Girl Guides and 

Girl Scouts (WAGGGS). 

Kretsstyrets oppfølging av speidergruppene vil i hovedsak bli foretatt av 

disse kretsstyremedlemmene: 

-Rune: Alvdal, Engerdal og Østby MSK 

-Lene: 1. Løten, Brumunddal og 1. Romedal / 2. Romedal / 1. Vang 

-Atle: Røros, Brekken og Furnes 

-Arild: Mjølner og Ringsaker 

 

Søknad om støtte til førerpatruljesamling fra Griff i Brumunddal speidergruppe. 

De søker om støtte til deltageravgift og reise i forbindelse med avsluttende samling for Oppdrag 

førerpatrulje. 

Kretsstyret går inn for å støtte med deltageravgift på kr 200,- pr. deltager. 

 

På siste speiderting i 2016 så vedtok speidertinget blant annet et langtidsmål for 2015-2024 og 

en arbeidsplan for 2017-2018. 

Begge disse har følgende hovedpunkter: 

-Speidere vil ut 

-Patruljen tar ansvar 

-Speiding når flere 

Kretsstyret vil ha fokus på punktene som er i arbeidsplanen for 2017-2018. 

 

 

 

Referent 

Roy Arild Rugsveen  

 

https://speidertinget.files.wordpress.com/2016/11/vedlegg-4-langtidsmc3a5l-2015-2024.pdf
https://speidertinget.files.wordpress.com/2016/11/vedlegg-5-arbeidsplan-2017-2018.pdf

