
Styremøte 12. Januar kl. 17.45 
 
Tilstede; Else Kari Lundberg Holter, Hanne Mette Lundberg, Tone Evensen, Trond Aspeland, Monica 
Hägglund Langen 
 
1. Ingen innvendende kommentarer til referat ift arbeidsmøtet. Referatene er sendt rundt på mail til private 
mailadresser til kretsstyrets medlemmer. Vi ber Arild Feragen legge ut referatene våre på kretsens 
hjemmeside. 
 
2. Det er sendt ut invitasjon til bowlingdag 23. januar og Rovere har nå lagd program for Hammerenhelg. 
Vi viser til kretsens hjemmeside i form av SMS til gruppeledere.  
Det må sørges for reservasjon av baner på Hamar Bowling. Kretsleder tar ansvar. Det åpnes for 
gruppevise sosiale samlinger umiddelbart etter Bowlingkonkurransen. Det vil ikke bli arrangert noe felles 
opplegg fra Kretsstyrets side. Vi viser da til pågående Roverhelg på Hammeren. 
 
3. Gruppeledersamling på Rena 7/2 - 09 
 Innføring av datasystemer for NSF. Her legges det vekt på å sette gruppene på kartet i forbundets 
hjemmeside; NSF Speiderbase. Vi vil utfordre gruppene til å komme med koordinater eller eventuelt 
gateadresse på speiderhus slik at vi kan legge inn gruppene våre på sentralt kart på hjemmesiden.  
Vi legger opp til program for ca. 4 timer. Vi satser på enkel bevertning når folket kommer og kjøper inn 
mer mat underveis mens programmet pågår. Vi bruker Høgskolen i Hedmarks lokaler.  
Sender SMS på saken.    
 
4. Peffkurs 1. 7/2 -09  
Løten arrangerer peffkurs og programmet er så godt som klart. Tom Evensen og Erland Bæk tar ansvar. 
Kurset gjelder for hele Mjøsklubben og invitasjon er sendt. 
 
5. Villmarksmesse i Vikingeskipet 6. - 8. Mars. 
Aktiviteter; Svartkjele - kok, Muffeluffer, Popcornmaskiner,  
Utstyr; Roll-Ups kan lånes på forbundskontoret. Liste over aktive grupper i kretsen som kan tas med blant 
interesser. Inngå samarbeid med Bison, Vidar "Falcken" Noe grunnleggende speiderutstyr. Noe å sitte på 
- tømmerstokker. Mye ved! 
Roverombudene blir med som arrangører der de spesielt vil bli utfordret til å lage vaktlister, HAMAR KFUK 
/ KFUM blir med som støttespillere. Kontaktperson Elisabeth Hole, forbundssekretær på Ynglingen, 
Hamar. 
 
6. Kurs for kretsen i regi av Mjøsklubben 2009; 
Det etterspørres lederkurs for nye ledere; Sikkerhetskurs (Sikkerhet på tur), Førstehjelp og Programkurs 
(for Røros). Løtenrovere har planlagt 48 timers grunnkurs som kvalifiserer til hjelpemann på ambulanse i 
utrykning.  
Det vil bli tatt initiativ fra roverombudene for informasjon og påmelding ift ulike kurs.   
 
7. Det vurderes behov for samling for ledere til høsten. Når speidersesongen har startet i høstsemesteret 
har startet bør kretsstyret arrangere en samling sen fredag, event lørdagsformiddag. Det viktigste er å 
samle ledere og bygge fellesskap. Vi vil høre med gruppene om det er noe behov for kurs. Et modulkurs 
fra fredag til lørdag er teknisk mulig å få arrangert på Hammeren.    
 
8. Åpen samtale om besøksrunde eventuelt mulighet for ringerunde til gruppene. Vi rener kontakt med 
gruppene Vi bruker sist oppdatere liste over aktive grupper og fordeler kontaktansvar mellom 
kretsstyremedlemmene.  
Else Kari; Østby, 1. Vang, Mjølner 
Monica; 1. Løten, Br.dal, 1. Romedal, 
Hanne Mette; Romedal 2, Vallset, Brekken, 
Trond; Røros, Ringsaker, Moelv 
Tone; Furnes, Alvdal, Rena 
Relevante samtaleemner; Bruk og vedlikehold av hytter og speiderhus, Medlemmer, Ledere, Kursing, 



Deltakelse på Kretsens dag / Øvrige fellesarrangement, Oppdateringer av kretslister, Er det samarbeid 
mellom gruppene? 
 
9. Vi avventer formelle henvendelser fra Furnes Speidergruppe vedr. kretsstyrets bidrag til Kretsens Dag 
8. - 10. Mai. Frist for konkrete utfordringer må sendes styret innen neste kretsstyremøte 26. Februar.  
 
10. Møteplan;  26. Februar Hammeren Tidspunkt 
  19. Mars Ledermøte Utopia -09. kl.18.00  
  30. April kl.17.45  før 8. - 10. Mai "Kretsens dag" 
  04. Juni kl.17.45 Hammeren 
 
 


