
REFERAT FRA KRETSTINGETS  ÅRSMØTE I HEDMARK KRETS 14.NOVEMBER 2009 

Hos 1.Vang på Hamar Speidersenter på Hamar. 

 

Bevertning kl.11.30 – Møtet begynte kl.12 – Bevertning kl.15 – sluttet kl.15.30. 

 

Frammøtte: 3 fra styret,1 fra valgkomiteen ellers øvrige 15 fra 

Løten,Mjølner,1.Vang,Ringsaker,2.Romedal og Furnes. 

 

 Sak1: Åpning av Gruppeleder i 1.Vang Bjørn Erik Søberg 

 Sak2: Godkjente møteinnkallingen,dagsorden og forretningsordenen. 

 Sak3: Opprop og godkjente delegater. 

 Sak4: Valgt: Møteleder-Tone Evensen 

                     Referent-Ida M. Arnkværn 

                                 Tellekorps-Tom Evensen og Stig Johnsen 

                                  Protokoll-Cathrine Wilberg og Bjørn Erik Søberg 

 

          -Sak5: Årsmelding 2009 

                      Kommentarer: Peffkurs 1 holdt 6.-8.februar-rettet dato. 

                                             2.Romedal er riktig fortegnelse-Romedal 2 var jentetroppen. 

                                             Trond Aspeland, Furnes er godkjent som instruktør i Førstehjelp. 

 

                      Hammeren: Har bra belegg men har fortsatt ledig kapasitet til utleie. 

                                             Oppfordrer gruppene til å leie Hammeren mer! 

 

                      Hver gruppe i kretsen kan også leie/låne ut speiderhuset og/eller speiderhytta til           

                      andre grupper, lag og foreninger. Fin måte å dekke driftutgifter på. 

                      Send inn til kretsen, en oversikt over kapasiteten,fasilitetene, utstyret, 

                      GPS referanse og priser. Fint med et bilde også! 

 

                      Tom fortalte også at Løten Almenning har flere koier som står ulåste og er gratis å  

                       låne. De som står nære veien er låst dette pga. hærverk. 

 

           -Sak6: Regnskap for perioden 01.10.2008 – 30.10.2009 

                       Regnskapet 2009 går over 13 mnd. Det ble lagt til flere utestående bilag som gjaldt  

                       aktiviteter for dette regnskapsåret derfor ble regnskapsåret utvidet til 13 måneder. 

                       Flere bilag fra fjoråret kom inn i begynnelsen av dette regnskapsåret. 

                       Regnskapet godkjent med forbehold om at regnskapet godkjennes av revisor. 

                     

                       Bruke ligningsverdien på Hammeren isteden for verdien. 

                       Hammeren slipper eiendomsskatt som blir innført fra nyttår. 

 

                       Avskrive den nye PC-en – den gamle er hos Tone. 

 

                       Kretsen dekker deltageravgift + reise til NM i speiding. 

 

                       Egenandel aktivitet speider, leder/rover inntekter og utgifter har stort avvik pga. 

                       etterslep fra 2008. 

 

            -Sak7: Budsjett 2010 

                       Vi er den kretsen som har økt mest på landsbasis! Mer inn i kontingent. 

                       Utgiftsiden er lagt slik at vi bør klare oss med det! 

 



                       Merker blir bestilt: Uteliggermerker, «Hammerenmerke» og kretsmerke .Elgen blir                 

                       svart igjen! 

 

                      Grasrotandelen: Flere lag har opprettet dette og kretsen undersøker om de også skal                  

                       få inn penger på denne måten. 

 

                       Hedmark Fylkeskommune deler også ut midler. Da søknaden nå kom pr. mail 

                       istedenfor pr. post gikk tidsfristen ut før dette ble oppdaget. 

                       Budsjettet ble godkjent. 

 

           -Sak8: Terminliste 2010 

                      Utfylling og retting: 

                      20.-22.november 2009 -  Roversamling Førstehjelp og sikkerhet på tur. 

                      20.mars  Ledersamling for nordfylket : Ansvar:  

                      24.mars  Ledersamling for sørfylket  Ansvar: Furnes 

                      16.-18.april  - for de som har litt erfaring. 

                      23.april  St. Georgs dag  - Lokalt 

                      28.mai Dugnad  på Hammeren for alle grupper. 

                      11.-13. juni Småspeiderleir arrangeres av 1.vang. 

 

                       1.-3. oktober Peffkurs 2 

                       Med ledersamling 2.oktober. 

 

                        Andre helg i august? Jakt og Fiskedagene på skogmuseet: Hedmark krets skal prøve    

                        å få til stand der isteden  for på Villmarksmessa i Vikingskipet. Ta kontakt med  

                        Skogmuseet og lage en avtale. 

 

                        Anbefaler alle leder til å dra på lederløftet! Kjempefint påfyll! 

 

                        20.-29. juli  leir i Danmark «Speiding over alle landegrenser»                      

 

                        13-16 År arrangement- til høsten- planlegging pågår. 

 

                        Terminlista blir rettet og oppdatert så fort som mulig. 

 

             -Sak9: Kandidater til speider og roverforum velges på Kretsens dag – Info til gruppene. 

 

             -Sak10: Kretskontingenten for 2011 

                                Kretsen ønsker kontingenten som den har vært: 100kr.til kretsen og 20 kr. Til  

                                 Hammaren. Godkjent. 

 

             -Sak11: Valg: 

                           Visekretsleder for to år: Dag Ivar Mortensen- Mjølner 

                           Styremedlem for to år: Skriftlig valg. Iren Johnsen, 1.Vang 14 stemmer og  

                           Monica Langen, Brekken 5 stemmer. 

                           Styremedlem for et år: Skriftlig valg: Morten Strøm, 1.Løten 14 stemmer og 

                            Janne Bråthen, 1.Løten 5 stemmer. 

                           Roverombud for to år: Kretsstyret har ansvar for å velge utvalg og ombud. 

                             Forslag  fra styret på Monica Langen, Brekken.                

                           Valgkomite for et år: Trond Aspeland, Furnes og Else Kari Lundberg Holter. 

                           Revisor for et år: Sverre Mære, 1.Løten og Kjersti Hoff, 1.Løten. 

 



                             Valg til Speidertinget 29.- 30.oktober i Lyngdal: I prioritert rekkefølge: 

1. Tone Evensen, 1.Løten 

2.  Stein Arne Bekkum, Ringsaker 

3.  Dag Ivar Martinsen, Mjølner 

4.  Monica Langen, Brekken 

                                    5     Tom Evensen, 1.Løten 

                                    Reiser ikke Tone går Dag Ivar inn som personlig vara.(Visekretsleder er vara                                        

                                  for kretsleder). Hvis Stein Arne ikke kan reiser Monica pga. alder-under 25 år. 

 

                -Sak12: ingen innkomne saker. 

                           

                              Blomst til Trond Aspeland – går ut av styret. 

                              Blomst til Kjøkkengjengen som serverte kaffe med nysmurte rundstykker og                         

                             deilig bakst! Før vi reiste hjem fylte vi magen med gryte,salat og brød!   

 

                             På tampen av tinget fikk vi besøk av Politibetjent Frode Hjulstad som informerte  

                             om vandelsattesten. Frist 1.januar 2010. Hold dette oppdatert!                              

                             Gjenta prosessen etter 2-3 år. Husk søknad når nye ledere kommer inn og hvor  

                             foreldre er med på tur. Rovere skal også søke. Vis den godkjente søknaden til  

                             gruppeleder. Gruppeleder viser sin søknad til kretsleder. Du oppbevarer søknaden  

                             selv. Hvis en leder eller rover vil slutte så la det gå i stillhet var oppfordringen. 

                             Retningslinjer for speidere: www.speiding.no/politiattest 

 

                              Leir: Kretsleir 2011 sammen med Glåmdalen,Vest-Oppland og Øst-Oppland. 

                              Jobber med å få holde kretsleir i nærheten av neste jamboree som skal være  

                              i Sør- Sverige. 

 

                              ETTERLYSNING: Kretsen etterlyser protokollen og klubba!  Hvor? 

 

                             Gruppelederliste redigeres og legges ut på nettsiden. 

 

                              2010 -1012 Dag Ivar Martinsen sitter i valgkomiteen for speiderstyret – NSF 

                                                Kom med forslag på kandidater. 

 

                                

                             Underskrifter :                                              Hamar, 18.november 2009 

                              Referent Ida Mæhlum Arnkværn 

 

 

                               

                              Bjørn Erik Søberg 

 

 

 

                             Cathrine Wilberg 

 

 

 

 

                             

 

 

http://www.speiding.no/politiattest


 

 

 

 

                                 


