
 

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 fra kretsstyremøte  

mandag 28. april 2014 klokken 1900 
Sted: Kvernhusvegen 6, Elverum 

 

Tilstede: Arild Brynhildsvold, Rune Hoel og Roy Arild Rugsveen 

Meldt forfall: Veronica Westli og Stian Ringstad 

 

Referent: Roy Arild Rugsveen 

 

Kretsens dag 9. - 11. mai 2014: 

 108 speidere påmeldt fordelt på 23 patruljer 

 53 småspeidere påmeldt til småspeiderdagen på søndag 

 Totalt 204 personer påmeldt inkludert ledere og rovere 

 Ingen påmeldte fra 1. Romedal, Engerdal og Østby MSK speidergrupper 

Disse 23 patruljene kjemper om tre plasser til NM i speiding 

 

Oppfølging og kontakt med speidergruppene i Hedmark krets. 

Gruppene er nå fordelt slik mellom kretsstyremedlemmene: 

 Arild: Alvdal og Engerdal speidergruppe 

 Veronica: 2. Romedal/1. Vang, Furnes og Mjølner speidergruppe 

 Stian: Røros, Brekken og Østby MSK speidergruppe 

 Rune: 1. Løten, 1. Romedal, Brumunddal og Ringsaker speidergruppe 

 

Dekning av kurs, reise, deltakeravgift osv for kretsstyremedlemmer og ledertrenere. 

 Så lenge det finnes økonomi i kretsen så dekkes dette av kretsen, men skal avgjøres av 

kretsstyret i hvert enkelt tilfelle. 

 Når forbundet innbyr/innkaller og det forventes deltakelse fra kretsen så dekkes dette av 

kretsen hvis økonomien tillater det. Da trengs det ikke avgjørelse av kretsstyret. 

 Det bør/må avsettes egne midler til dette i budsjettet ved neste kretsting/årsting. 

 

Oversikt over ledere, utdannelse og gruppeting osv innen Hedmark krets. 

For at kretsen skal kunne tilpasse kurs osv så har alle grupper blitt bedt om å rapportere inn 

ledere, hvilke kurs de har, og når siste gruppeting/årsting har blitt avholdt. 

 Pr. nå så mangler vi fra følgende grupper: 1. Romedal, Brekken, Brumunddal, Furnes, 

Ringsaker, Røros og Østby MSK. 

 Kretsstyremedlemmene følger opp sine grupper. 

 

Retningslinjer for Hedmark krets. 

På siste kretsting/årsting så ble det vedtatt at Hedmark krets skulle ha noen egne 

lover/retningslinjer.  

 Kretsleder har nå undersøkt dette med forbundet og kommet frem til at dette kan gjøres ved 

at kretsen oppretter sine egne retningslinjer i tillegg til NSFs lover og retningslinjer, men at 

NSFs lover og retningslinjer overstyrer. 

 Hedmark krets sine retningslinjer vil bli laget i et eget dokument slik at man lett kan holde 

disse oppdatert. 

 

 

 

http://nmispeiding.no/
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Sommerleir 2015. 

Det er vedtatt at det skal jobbes med en felles sommerleir i 2015 for 

Mjøsklubbene. Denne er satt til tidsrommet 20.-27. juni 2015. Den skal også 

være ved sjø, men ikke for langt unna kretsene. 

 Det er jobbet med å finne et egnet sted for ca 500 deltakere og med vann og kloakk og litt 

bygninger tilgjengelig, men det har ikke lykkes å finne et sted enda. Det jobbes videre med 

saken, alternativt kan det bli en innlandsleir, men med nærhet til vann. 

 

Dekning av kostnader vedrørende deltakelse på NM i speiding. 

Det har kommet en forespørsel fra 1. Løten om refusjon av utgifter vedrørende deltakelse på 

NM i 2012 og 2013, da de ikke kan se å ha mottatt noe fra kretsen. 

 Kretsen har ikke sett noen søknad eller forespørsel om dette tidligere, og har derfor ikke 

kunne vurdert dette. 

 Kretsen ser ikke noen mulighet til å refundere kostnader for deltakelse på NM i 2012 og 

2013 da det ikke er avsatt eller budsjettert med dette. For inneværende år er det heller ikke 

budsjettert med dette. 

 Ber derfor 1. Løten om å fremme dette som en sak på kommende kretsting/årsting i 2015 

slik at kretstinget kan avgjøre for kommende år og evt sette av midler til dette i budsjettet for 

2015 og evt senere år. 

 

Kurs/samling for gruppeledere og gruppeledelse. 

Behovet for kurs og oppdateringer er til stede hele tiden, og dette har kretsstyret et ønske om å 

kunne bidra med. 

 Kretsen går inn for å legge inn litt kurs og opplæring i tilknytning til kretsens to kretsting i 

løpet av året. 

 

 


