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Saksliste 
 

Kretsting 11. februar 2017 i Brumunddal: 

-Roy Arild lager utkast til årsmelding for 2016 

-Roy Arild lager utkast til busjett for 2017 i samarbeid med Hanne Mette 

-Roy Arild minner valgkomiteen på valg av kretsleder, ett styremedlem, revisor og ett medlem til 

valgkomiteen 

 

Sak til kretstinget 2017: 

-Styret i Hedmark krets ønsker å fremme følgende sak til kretstinget: 

Kretsstyret gis mandat til å starte arbeidet med å se på muligheten for en ny modell for drift av kretsen, og 

innenfor det, utfordre de kretsgrenser vi er kjent med. Kretsstyret ønsker å gå i dialog med kretsstyrene i 

våre nabokretser for å se på mulighetene for en ny modell til organisering, som skal legges fram for 

speiderstyret i god tid før speidertinget 2018 - med den hensikt å samarbeide med speiderstyret om en god 

løsning for både vår krets og hele innlandet. Modellen skal eventuelt først vedtas av kretstinget 2018. 

-Kretsstyrets begrunnelse: 

På Speidertinget 2016 ble det gjort vedtak om at speiderstyret skal, på Speidertinget 2018, legge fram forslag 

til vedtak om ny modell for drift av kretsene i Norges Speiderforbund. Videre skal forslaget ta for seg 

organisering, oppgaver, ressurser og økonomi. Speiderstyret skal samtidig legge fram forslag til 

framdriftsplan for omlegging til ny driftsmodell av kretsene. 

Det ble ikke vedtatt at dette nødvendigvis skal innebære færre og større kretser, men speiderstyret la i sin 

argumentasjon heller ikke skjul på at de ser for seg en løsning som kan innebære nettopp det. Sistnevnte er 

også i tråd med konklusjonen til Arbeidsgruppe Organisasjonsstruktur. Kretsstyret ønsker å bidra til at det 

kommes fram til en løsning som ivaretar interessene til vår krets på en god måte, samtidig som det ivaretar 

det gode samarbeidet vi allerede har med våre nabokretser. 

Det forventes at kretsstyrene i de andre kretsene i Mjøsklubben legger fram tilvarende forslag til sine 

kretsting/årsmøter i januar eller februar 2017. 

-Kretsstyrets innstilling: 

Forslaget vedtas 

 

FNF Hedmark: 

Hedmark krets er med i forum for natur og friluftsliv i Hedmark. Her arbeides det blant annet med 

høringsuttalelser til kommunene og andre instanser når det gjelder arealsaker som berører viktige natur- og 

friluftsområder, det kan være alt fra en liten skog nært et tettsted hvor folk går tur på kvelden etter arbeid til 

urørte villmarksområder hvor man kan gå mange mil uten å se noen større spor etter mennesker. 

På kretsstyremøte denne gangen diskuterte vi snøscooterløyper i Engerdal kommune. 

Les mer om FNF Hedmark her: http://www.fnf-nett.no/hedmark  

 

Temahelg 11.-12. mars 2017: 

-denne arrangeres av Mjølner speidergruppe og de arbeider med sted og budsjett. Dette forventes avklart rett 

over nyttår. 
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