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Møtereferat kretsstyremøte 
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Tilstede: Roy Arild Rugsveen, Arild Brynhildsvold, Rune Hoel og Veronica Westli 
Meldt forfall: Stian Ringstad 
 

Referent: Veronica Westli 
 
Saksliste: 
 
Sak 1: Oppussing av kjøkken på Hammeren 

 Veronica la fram kostnadsoverslag med to alternativ.  
1. Kjøpe ny kjøkkeninnredning.  
2. Kjøpe brukt på finn.no 

 Kretsstyre har vedtatt å innvilge inntil maks 30.000 kr til bruk på nytt kjøkken. Dette 
er inklusive rørlegger, elektriker, hvitevarer osv. Dette skal styres av prosjektleder 
Veronica Westli. Kretsstyre ønsker også at det redegjøres om det er fremtidig 
oppussingsbehov for badet, da det ligger vis a vis med kjøkkenet. 

 Kretsstyre er veldig glad for den dugnadsinnsatsen 1. Løten legger ned på Hammeren 
Leirsted. For dette er helt avgjørende for at kretsen klarer å beholde stedet.  

 Kretsstyret er interessert i en femårs vedlikeholdsplan på sikt.  
 

Sak 2: Brannsikkerhet på Hammeren  
 Roy Arild gjorde rede for situasjonen: Kretsleder fikk tilbakemelding om dårlig 

brannsikkerhet på Hammeren fra en leietaker. På bakgrunn av dette vedtok kretsleder 
at Hammeren med umiddelbar virkning måtte stenges for ekstern utleie, samt all 
overnatting (også for speiderne). I dialog med Tom Evensen så er dette nå i ferd med å 
bli løst ved at man sjekker / bytter ut røykvarslere, pulverapparat, samt innfører en 
internkontroll på brannsikkerhet, elektrisk anlegg og fyringssteder.  

 Hammeren åpnes for utleie så snart Kretsleder mottar dokumentert og signert 
internkontroll.  

 
Sak 3: Kretsting, terminliste, søndag 26/10 -14 på Alvdal (innkalling sendt 21/9 -14) 

 Innkallingen er ok og er lagt ut på kretsens hjemmeside.  
 Rune sørger for at antall påmeldte sendes til Hanne i Alvdal 

 
Sak 4: Kurs av gruppeledelse før kretsting, terminliste starter 

 Rune og Roy Arild sørger for en gjennomgang av hva som skal tas opp på kurset i 
forkant. Her blir det kurset i det grunnleggende og det folk måtte ha spørsmål om.  
 

Sak 5: Forslag til terminliste 2015-2016 
 Roy Arild legger ut forslag til terminlisten før kretsting, terminliste. Det er flere 

arrangementer som trenger en arrangør.  
 Kjekt om gruppene kan se litt på hva de kan ta på seg i forkant av kretsting. Særlig de 

største arrangementene: Temahelg 2015 og 2016, Kretsens dag 2015 og 2016, 
Småspeiderdag 2015 og 2016 og Småspeiderleir 2015 og 2016. 
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Sak 6: Status i gruppene 
Gruppene er fordelt slik mellom kretsstyremedlemmene: 

 Arild: Alvdal og Engerdal speidergruppe  
 Veronica: 2. Romedal/1. Vang, Furnes og Ringsaker 

speidergruppe 
 Stian: Røros, Brekken og Østby MSK speidergruppe  
 Rune: 1. Løten, 1. Romedal, Brumunddal og Mjølner speidergruppe 

Kretsstyret har inntrykk av at det drives godt i de aller fleste gruppene i Hedmark, det er 
noen grupper som ikke har blitt kontaktet på en stund, men vi vil fortsette å holde fokus på 
dette. 
 
 

 

 

 
 

Referent, Veronica Westli 


