
 

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 

 

 

Kretsting 

 
Hedmark krets av  

Norges speiderforbund 

 

 
Lørdag 8. februar 2014 

Brumunddal speiderhus  



 

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). 

 

Saksliste kretsting 

1 Konstituering av kretstinget: 

a) valg av ordstyrer(e), stemmekorps, referent og to personer til å undertegne protokollen 

b) godkjenning av innkalling 

c) godkjenning av sakliste 

d) godkjenning av forretningsorden 

2 Saker: 

a) årsmelding 

b) regnskap og revisjonsberetning 

c) innsendte saker som kretsstyret, grupper eller kretstingets medlemmer fremmer for kretsting. Hvis ikke 

kretstinget har fastsatt noe annet skal saker som skal behandles av kretstinget være sendt kretsstyret senest en 

måned før møte i kretstinget. 

d) arbeidsplan 

e) budsjett og fastsettelse av kretskontingent 

3 Valg av: 

a) kretsleder, visekretsleder, medlemmer og eventuelt varamedlemmer til kretsstyret 

b) valgkomité og revisor 

c) tilleggsrepresentanter og vararepresentanter til Speidertinget 

d) to speiderrepresentanter og to roverrepresentanter samt vararepresentanter til Speider- og Roverforum. Ved 

disse valgene er det bare henholdsvis kretstingets speider- og roverrepresentanter som har stemmerett. 

e) andre valg 

4 Orienteringer og informasjon 

a) Hilsen fra speiderstyret 

b) Informasjon om ledertrening og ledertrenere 
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1 a) valg av ordstyrer(e), stemmekorps, referent og to 
personer til å undertegne protokollen 

Forslag til ordstyrer: Roy Arild Rugsveen 

Forslag til referent: Veronica Westli 

Foreslått til å undertegne protokollen: Rita Veslum og Leif Erland Bæk 

Foreslått til stemmekorps: Eirik Rugsveen og Åsmund Gautrik Teppen 

 

Godkjent 

1 b) godkjenning av innkalling 

Publisert på www.hedmarkkrets.no, gjort kjent via facebook side, facebook gruppe og epost til gruppeledere 

16. januar 2014 samt kunngjøring om valg publisert 5. januar 2014. 

 

Godkjent 

1 c) godkjenning av sakliste 

Se forrige side. 

 

Godkjent 

1 d) godkjenning av forretningsorden 

1. Kretstinget ledes av valgt møteleder 

 

2. Møtebok føres av valgt referent. Den undertegnes av kretsleder, to valgte representanter og referent 

 

3. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden har ett minutts taletid. Møteleder har rett til å 

foreslå forkortelse av taletiden og forestå strek med de inntegnede talere. 

 

4. Alle forslag må leveres skriftlig til møteleder med representantens navn. 

 

5. Alle vedtak avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer, med unntak som loven fastsetter (§ 2-3-2). Skriftlig 

votering kan finne sted hvis en representant forlanger det. Alle valg foregår skriftlig når det er mer enn en 

kandidat, eller når en av representantene krever det. Ved skriftlig votering teller ikke blanke stemmer. Ved 

stemmelikhet anses forslaget som falt. 

 

6. I møteboka føres inn alle forslag og de vedtak som er gjort, med antall avgitte stemmer for og imot. 

 

7. Referat fra kretstingets møter sendes alle lederne i kretsen. 

 

8. Kretstingets møte er åpent for alle interesserte. 

 

Alt ovenstående godkjent 

 

2 a) årsmelding 

Det ble arrangert Roversamling på Hammeren 25.-27. januar 2013 hvor ca 17 rovere deltok.  
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Lørdag 9. februar 2013 ble avholdt kretsting i speiderhuset til Mjølner 

speidergruppe, Elverum. Blide delegater, bra valg, flott vertskap og ikke minst god 

mat og gode kaker, gjorde dette til en vellykket gjennomføring for de 25 som var 

tilstede. 

 

Kretsstyret for 2013 har vært: 

Kretsleder Roy Arild Rugsveen (2 år) 

Visekretsleder Arild Brynhildsvold (1 år) 

Styremedlem Thor Einar Frislie (sitter 1 år til) 

Styremedlem Stian Ringstad (2 år) 

Styremedlem Veronica Westli (1 år) 

Kasserer Hanne Mette Lundberg (1 år) 

 

Lørdag 9. mars 2013 til søndag 10. mars arrangerte 1. Løten og Brekken fordypningsmerkehelg på Koppang 

for ca totalt 150 store og små speidere. 

Speiderne hadde valget mellom følgende økter: Livline, Flagg. Førstehjelp, Kart og kompass, Fyrbøter, 

Husstell, Drama, Bake, Lov og rett, Nord-Sør, Tauarbeid, Geocaching, Matauk, Data og PMR. 

Roverne hadde følgende økter: Lek, Etikk og verdigrunnlag, Sliping og bryning av eggverktøy (kniv og øks). 

En stor takk til 1. Løten og Brekken for en flott helg for Hedmark krets. 

 

Mjøsklubbene inviterte til lederkurs 12.-14. april 2013 på Kløverstua, Gjøvik. 

Dette ble avlyst grunnet få deltakere, de som hadde meldt seg på fikk tilbud om å gå kurs samme helga med 

Romerike krets. 

 

Helga 26.-28. april 2013 arrangerte Norges speiderforbund toppledermøte på Haraset. Her deltok Arild og 

Roy Arild fra kretsstyret. 

 

Helga 3.-5. mai 2013 arrangerte Mjølner speidergruppe kretsens dag på Skogmuseet i Elverum. 

De fleste patruljene rykket inn på fredagskvelden, mens småspeidere kom på søndag for å konkurrere om Ka’s 

skinn. 

Totalt var det med 75 speidere fordelt på 17 patruljer som konkurrerte om tre plasser til NM i speiding i juni. 

De tre øverste plassene ble slik: 

1. plass, Bæver fra 1. Løten med 360,5 poeng 

2. plass, Oter fra 1. Løten med 356,5 poeng 

3. plass, Rådyr fra 1. Løten med 356 poeng 

 

På søndag kom det 37 småspeidere fordelt på 10 patruljer, de konkurrerte i en rundløype med 10 poster og 

resultatet ble slik på de tre øverste plassene: 

1. plass, Blå fra Mjølner med 86,5 poeng 

2. plass, Moskus fra Brekken med 77,5 poeng 

3. plass, Rød fra Mjølner med 77 poeng 

3. plass, Ulv fra Romedal/Vang med 77 poeng 

Brumunddal var teknisk arrangør av småspeiderdagen.  

 

Østlendingen var innom på søndag og da ble det en sak om speider både på nettsiden til Østlendingen og i 

papirutgaven på mandag. 

 

Årets småspeiderleir ble arrangert på Hammern 31/5 til 2/6 2013. 

Leirens navn, EXPEDISJON, gjenspeilte aktivitetene som ble gjennomført. 

Fredag var det innrykk og leirbål med arme riddere til kveldsmat. 

Lørdag rullerte småspeiderne mellom aktivitetene taubane, spikke seg sprettert og toving av skjerfknute. Etter 

middag med speiderburger var det bading og kano for de som ville det. 

Dagen ble avsluttet med leirbål i paviljongen. 

Søndag var det klart for den store EXPEDISJONEN som startet med padling nedover Rokoelva i 3 kanotog á 

4 kanoer. Etter en liten velt fortsatte vi til fots og var innom 3 poster med informasjon om dyrelivet i området, 

hakkespett, bever og elg. Så krysset vi Svartelva over en 20 m lang taubru og en liten kanal over en stokk med 

tau. Tilbake i leiren ventet pølse med lompe og is. 
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Det var stort oppmøte med 54 småspeidere og 12 ledere i tillegg til staben på 10 

ledere, rovere og speidere fra 1. Løten. 

Jeg tror både store og små koste seg og syntes det var et spennende program. 

Erland, Leirsjef 

 

6.-13. juli 2013 ble det arrangert landsleir i Stavanger. Her var det med speidere, rovere og ledere fra følgende 

grupper: 1. Vang/2. Romedal (9 personer), Brumunddal (15 personer), Furnes (10 personer), Mjølner (14 

personer), Ringsaker (18 personer), Røros (25 personer), Stab på leiren (5 personer) og ambassadør for 

Hedmark krets (1 person). Totalt ble dette 97 personer. 

 

30. august - 1. september ble det arrangert lederløft på Hudøy i Vestfold. Her deltok Hedmark krets med 5 

personer. 

 

Søndag 27. oktober 2013 ble det avholdt kretsting med tema terminliste 2014-2015 i Alvdal med Alvdal 

speidergruppe som teknisk arrangør. 

Det var 19 representanter til stede og disse representerte tilsammen 8 av 12 aktive speidergrupper i Hedmark. 

 

Helga 1.-3. november 2013 reiste Arild, Veronica og Roy Arild fra kretsstyret til høstens toppledermøte på 

Sørmarka. 

Her fikk vi masse påfyll og informasjon, blant annet om evalueringen etter landsleiren, ny speiderlov, 

strategisk plan og mye mer.  

 

Gildene inviterte til fredslysmarkeringen i Hamardomen tirsdag 26. november 2013 klokken 1800. Etter 

markeringen var det samling på Speidersenteret til hyggesamvær og enkel servering. Det var mange 

frammøtte og speidersenteret var helt fullt.  

 

Helga 8.-10. november 2013 arrangerte Mjøsklubbene lederkurs på Hammeren med både trinn 2 og trinn 3. 

Det deltok 10 personer på trinn 2 (8 fra Hedmark krets), 

og 17 personer var med på trinn 3 (4 fra Hedmark krets). 

Hedmark krets deltok også med 3 personer i kursstaben av totalt 8 personer. 

Så totalt var det 35 personer med på lederkurset, og disse var fordelt på 7 kretser, dette er veldig bra. 

 

Hedmark krets har i løpet av 2013 avholdt 3 kretsstyremøter. 

 

Ved inngangen av 2013 var det 12 aktive grupper i Hedmark med totalt 525 medlemmer. 

Ved utgangen av 2013 var det 12-13 aktive grupper i Hedmark med totalt 487 medlemmer. 

 

Årsberetning Hammern 

I dette året har det vært ganske fredelig på Hammeren, det har vært noe utleie til litt større grupper. Vi har 

noen gjengangere, Løten almenning leier ei uke i januar i forbindelse med vinterjakt og Verdal skytterlag er 

stort sett faste hver gang det er noe skytterstevne av størrelse på skytebana. Ellers er det mest helger det går i, 

fremdeles lite brukt av kretsens egne speidere. Det har blitt avviklet småspeiderleir og Mjøsklubben har hatt 

lederkurs . 

Av dugnadsarbeid har Løten speidergruppe fått kjørt på mere grus på vei og plass foran huset, det gikk med ca 

100 tonn før småspeiderleiren. Uthuset med vedskjul og lagerrom nærmer det seg en slutt på 

restaureringsarbeidet, det er nå bare igjen fronten ved vedskjulet som står igjen utvendig. Så blir det vel golv i 

lagerrommet etter hvert, det er ganske mye jobb og huset var vel en del dårligere enn vi først trodde. Vi hadde 

også en stor sjau med ved, så nå er det fullt opp i vedskjulet. Ellers har det blitt gjort litt småreparasjoner og 

maling der det har vært behov. 

Løten speidergruppe har hatt 3 lørdagsdugnader i tillegg til at arbeidet på uthuset har blitt gjort av foreldre på 

tirsdager mens det har vært speidermøte, snørydding er også blitt gjort gratis av Knut Holen. 

  

Det neste store nå er at huset kunne trengt et strøk beis og litt utskifting av lampetter og noe oppgradering av 

el- anlegget. 

Av investeringer ellers siste år, så spleiset Kretsen og Løten på 5 nye piknik benker som står under 

paviljongen. 
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Vi har også fått en stor lavvo som er satt opp foran huset, der er det satt inn vedovn 

og lagt golv. Den blir flittig brukt av småspeiderne. 

Etter høstferien fant vi ut at det hadde vært ubudne gjester på lageret vårt igjen, 

dørene til låsene var klipt opp og begge de store lavvoene til Løten var stjålet- igjen. 

Men denne gangen var ikke noe annet rørt, kvalitetsbevisste kjeltringer som vet hva 

de vil ha. Men bortsett fra det har det vært et rolig år på den fronten.  

Til slutt vil jeg oppfordre (igjen) flere av kretsens speider å bruke Hammeren og takke de som har vært der for 

året som har gått, og velkommen tilbake.  

 

Hvis dere vil leie Hammeren ta kontakt med undertegnede på mail: stenslett161@gmail.com 

eller mobil 47703447. 

 

Med speiderhilsen Tom Evensen 

 

Godkjent og med rettelser ført inn 

 

2 b) regnskap og revisjonsberetning 

REGNSKAP FOR PERIODEN 01.01.2013 – 31.12.2013 
 

INNTEKTER 

Kretskontingent drift a 100 kr   39.200,00 

Egenandel aktivitet speider kr   90.600,06  

Egenandel aktivitet led/rov kr     2.600,00 

Utleie Hammeren  kr   11.720,00 

Reise/transportfordeling  kr     4.319,93 

Tilskudd Fylkeskommunen kr   36.500,00 

Refusjon mva   kr   24.512,00 

Gaver    kr     2.762,10 

Salg merker   kr     1.000,00 

Renter drift   kr        137,54 

 

Sum    kr  213.351,63 

 

UTGIFTER 

Administrasjon, reise *  kr   31.619,09  *Inkluderer transport utstyr til landsleiren 

Leder/rover aktiviteter  kr   15.266,95 

Speideraktiviteter  kr   86.294,75 

Drift Hammeren  kr   20.427,21 

Bankomkostninger  kr           0,00    

 

Sum    kr  153.608,00 

 

DRIFTSRESULTAT  kr  59.743,63 
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EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER 

Kretskont Hammeren a 20,00 kr   7.800,00 

Renter forvaltning Tynset kr   8.097,22     

 

EKSTRAORDINÆRE UTGIFTER 

Investering Hammeren  kr    3.750,00 

Avskrivning utstyr   kr           0,00 

 

ÅRSRESULTAT  kr  71.890,85 

 

INVESTERINGSFOND HAMMEREN (opprettet 1996) 

Bundet pr 01.01.13  kr     45.260,57 

+ Overførsel for 2013  kr       7.800,00 

-investering 2013  kr       3.750,00 

Bundet pr 311213  kr     49.310,57 

 

BALANSEREGNSKAP 

 

Eiendeler 

Bank 1875 20 69251 drift kr    135.283,15 

Bank 1875 09 03351 plassering kr    384.711,91 

Bank 7162 05 46849 drift           kr      42.694,00 

Eiendommen Hammeren kr    360 000,00 

Beholdning andre eiendeler kr        5.000,00  

 

Sum    kr  927.689,06 
 

Gjeld og egenkapital 

Forvaltning Tynset gruppe kr   384.711,91 

Pantelån Hammeren  kr              0,00 

Egenkapital   kr  542.977,15 

 

Sum gjeld og egenkapital kr  927.689,06 

 

Gaupen 17.01.2014 

Hanne Mette Lundberg 

 

Godkjent 

 

Revisjonsberetning for perioden 1. januar til 31. desember 2013 
 

Regnskapet for Hedmark krets av Norges Speiderforbund for siste regnskapsår er revidert.  

Tilsendt materiell er oversiktlig og greit. To bilagspermer og kassadagbok er gjennomgått. 

Regnskapet for perioden viser et overskudd på 71.890,85 . 

Bankinnskudd pr. 31. desember er kr 177.977,15.  

Det er ikke tatt med de 384.711,91 som kretsen har på konto til forvaltning fra Tynset Speidergruppe. Dette 

viser en god økonomi. 

Min anbefaling er at regnskapet for perioden 1. januar til 31. desember 2013 godkjennes. 

 

Brumunddal 4. februar 2014 

 

Jens Yngve Mathisen 

valgt revisor  

 

Godkjent 
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2 c) innsendte saker 

 Høring speiderloven, frist 30. mars 2014. www.speiderlov.no 

- Forslag til ny speiderlov fra Speiderens fellesorganisasjon.  

- Forslag sendt inn av 1. Løten, se vedlegg 2. 

Av 47 stemmeberettigede stemte 42 for 1. Løten sitt forslag slik det var fremlagt, og 5 for en evt. justering av 

1. Løtens forslag til ny speiderlov. Kretstinget gikk dermed inn for at 1. Løten sitt forslag skal spilles inn i 

forbindelse med høringen av ny speiderlov. 

 Tillegg til vedtektene for Hedmark krets, fra Erland Bæk, 1. Løten: 

Forslag at vi legger inn et punkt i vedtektene for kretsen om obligatorisk oppmøte på kretstingene, både 

terminliste og årsmøte, for alle aktive grupper i kretsen.  Dette for å gi et best mulig grunnlag for 

vedtakene våre og for å bedre fordele arrangementsansvar og oppgaver i kretsen.  På alt. 2 er det ikke 

sjekket antallet minst 2/3 opp mot antall delegater pr antall medlemmer i gruppa. 

 

Ordlyden kan for eksempel være: 

Alt. 1: "På kretstingene, både terminliste og årsmøte, forventes det at alle kretsens aktive speidergrupper 

er representert med minst 1 delegat." 

Alt. 2: "På kretstingene, både terminliste og årsmøte, skal alle kretsens aktive speidergrupper være 

representert med minst 2 eller 3 delegater, 1 leder, 1 speider og 1 rover (for de grupper som har roverlag)." 

Alternativ 1 godkjent med rettelser. Kretsstyret finner ut hvordan dette skal implementeres inn i vedtektene.  

31 stemte ja, 9 stemte nei og 8 stemte blankt.  

2 d) arbeidsplan 

Terminlister vedtas på kretsting i månedsskiftet oktober/november.  

2 e) budsjett og fastsettelse av kretskontingent 

Forslag budsjett 2014: 

Kretskontingent, drift 100,- * 400 40 000  

Kretskontingent, Hammern 20,- * 400 8 000  

Egenandel aktivitet speider 

 

90 000  

Egenandel aktivitet rover/leder 5 000  

Salg merker 

 

1 000  

Utleie Hammern 

 

10 000  

Støtte, tilskudd, gaver, momsref. 25 000  

Reise, transport fordeling 

 

3 000  

Renter 

 

0  

Sum inntekter   182 000  
  

 

  

Kretskontingent Hammern 

 

8 000  

Administrasjon og reise 

 

20 000  

Kjøp merker 

 

0  

Speideraktiviteter 

 

80 000  

Rover/lederaktiviteter 

 

19 000  

Speiderting 2014 3.300,- * 3 10 000  

Speider-/Roverforum 2.500,- * 4 10 000  

Drift Hammern 

 

35 000  

Sum utgifter   182 000  

 

Godkjent 

 

http://www.speiderlov.no/
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Kretskontingent for 2015: 

 

Forslag: Beholdes på kr 120,- (hvor kr 20,- går til Hammern) 

 

Godkjent 

 

3 a) valg av kretsleder, visekretsleder, medlemmer og eventuelt varamedlemmer 
til kretsstyret 

-visekretsleder for 2 år (Arild Brynhildsvold sitter nå) 

Forslag: Veronica Westli og Arild Brynhildsvold  

 
Skriftlig valg: 27 stemmer for Arild, 13 stemmer for Veronica, blanke 8.  

Arild Brynhildsvold gjenvalgt som visekretsleder (2 år). 

 
-styremedlem for 2 år (Veronica Westli sitter nå) 

Forslag: Veronica Westli og Arild Brynhildsvold  

 
Veronica Westli ble valgt ved akklamasjon 

 
-styremedlem for 2 år (Thor Einar Frislie sitter nå)  

Forslag: Rune Hoel  

 

Rune Hoel ble valgt ved akklamasjon   

 

-(kretsleder Roy Arild Rugsveen sitter 1 år til) 

-(styremedlem Stian Ringstad sitter 1 år til) 

3 b) valg av valgkomité og revisor 

-valgkomite for 2 år (Dag Ivar Mortensen sitter nå)  

-(Jens Yngve Mathisen sitter 1 år til i valgkomite) 

Forslag: Øystein Gonsholt  

 

Øystein Gonsholt ble valgt ved akklamasjon 

-revisor for 1 år (Jens Yngve Mathisen sitter nå)  

- Forslag: Jens Yngve Mathisen 

 

Jens Yngve Mathisen ble valgt med akklamasjon 

3 c) valg av tilleggsrepresentanter og vararepresentanter til Speidertinget 

-Speidertinget 31/10 -14 til 2/11 -14 på Lillestrøm (kretsleder og to valgte representanter for Hedmark krets) 

Lene Bækkevold, 22 stemmer * -valgt representant til Speidertinget (Veronica mente plassen skulle gå til 

Lene) 
Veronica Westli, 22 stemmer -valgt vararepresentant til Speidertinget 

 

Arild Feragen, 27 stemmer * -valgt representant til Speidertinget 

Anders Ø. Johnsen, 15 stemmer -valgt vararepresentant til Speidertinget 
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Skriftlig valg, det skulle settes et jentenavn og et guttenavn på lappen, dette pga 

aldersfordeling. I tillegg til stemme over ble det 8 blanke og 2 feil. 

3 d) valg av to speiderrepresentanter og to 
roverrepresentanter samt vararepresentanter til Speider- og 
Roverforum.  

-Speiderforum 3-5/10 -14 på Romerike 

-Roverforum 3-5/10 -14 på Romerike 

 

Speiderforum (de fremmøtte speiderne valgte):  

Speiderrepresentanter: Hedda Ringstad, Mjølner og Mathea Lierhagen Elvsvebakken, Brumunddal. 

Ingen vara ble valgt. Gruppeleder fra valgt gruppe sørger for stedfortreder om det er nødvendig.  

 

Roverforum (de fremmøtte roverne valgte):  

Valgt roverrepresentant: Lene Bækkevold, Ringsaker og Eivår Martinsen, Ringsaker 

Valgt vararepresentant:  Edda Bæk, 1. Løten og Anne Maren Østberg Mogen, 1. Løten  

3 e) andre valg 

-roverombud, Johanne Marie Frostvoll og Stian Bakken Sørslett sitter nå 

 

Rovere finner ut av dette under Temahelgen på Rena 2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(sign)       (sign) 
____________________________________________  _____________________________________________ 
Roy Arild Rugsveen      Veronica Westli 
Kretsleder      Referent 
 
 

 

(sign)       (sign) 
____________________________________________  _____________________________________________ 
Rita Veslum      Leif Erland Bæk 
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Vedlegg 1 
 
Deltagere på kretstinget  

Deltakerliste til kretsting 8. februar 2014 
Pr 080214 

Delegater (observatører i kolonne «Obs.): 

Nr Obs. Navn Speidergruppe 

1  Roy Arild Rugsveen Kretsstyret 

2  Arild Brynhildsvold  

3  Thor Einar Frislie  

4  Veronica Westli  

  Stian Ringstad  

    

5  Jens Yngve Mathisen Brumunddal speidergruppe 

6  Camilla Myrbakken  

7  Mathea Lierhagen Elvsvebakken  

8  Simen Jægersborg Mathisen  

9  Stein Sønes  

10  Tor Anders Hennie  

11  Solveig Øvren  

    

  Terje Kristiansen – ikke tilstede Furnes speidergruppe 

    

12  Anders Ø. Johnsen Mjølner speidergruppe 

13  Stian Bakken Sørslett  

14  Eirik Rugsveen  

15  Lars Rugsveen  

16  Hedda Ringstad  

17  Øystein Gonsholt Ringsaker speidergruppe 

18  Lene Bækkevold  

  Eivind Kjos Amb – ikke tilstede  

19  Eirik Torp Gustavsen  

20  Christian Berg  

21  Stein Arne Bekkum  

22  Terje Høitomt  

23  Henrik Berg  

24  Linas  

25  Eivår Martinsen  

26  Tord Kristian Horne 1. Romedal speidergruppe 

    

27  Rune Hoel 2. Romedal speidergruppe 

    

28  Rita Veslum 1. Vang speidergruppe 

29  Patrick Hermansen  

    

30  Leif Erland Bæk 1. Løten speidergruppe 

31  Tom Evensen  

32  Johanne Frostvoll  

33  Edda Bæk  

34  Anne Maren Mogen Østberg  

35  Ragnhild Holen  

36  Erik Stensby Bakkestuen  
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37  Marius Rønningen  

    

38  Ingrid Castberg Voss Sørhus Alvdal speidergruppe 

39  Marianne Voss Torstad  

    

40  Ann- Cathrin Standal Engerdal speidergruppe 

41  Bente Akseth  

42  Trine Mette Myrvoll  

    

-  - Røros speidergruppe 

    

43  Lars Arne Frostvoll Brekken speidergruppe 

44  Hilde Frostvoll  

45  Arild Feragen  

46  Britt Libak (1. Løten)  

    

47  Åsmund Gautrik Teppen Østby MSK speidergruppe 

48  Ruth Inger Teppen  

    

Sum:   

48  Stemmeberettigede  
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Antallsliste pr. 31.12.2013 - HEDMARK KRETS 
 

      

Gruppenr. Gruppenavn 
Antall 
registrerte 

Antall 
betalende 

Registrerte 
u/ 26 år 

Betalende 
u/ 26 år 

            

2000 Hedmark krets 7 5 0 0 

2001 Brumunddal speidergruppe 45 39 39 33 

2003 Furnes speidergruppe 48 44 39 35 

2009 Mjølner speidergruppe 70 67 58 55 

2012 Ringsaker speidergruppe 63 57 49 43 

2014 1. Romedal speidergruppe 3 3 2 2 

2015 2. Romedal speidergruppe 15 15 12 12 

2018 1. Vang speidergruppe 8 8 6 6 

2019 Vang II speidergruppe 1 1 0 0 

2024 1. Løten speidergruppe 100 88 92 82 

4302 Alvdal speidergruppe 19 18 12 12 

4303 Engerdal speidergruppe 24 23 20 19 

4305 Røros speidergruppe 38 36 30 28 

4306 Brekken speidergruppe 58 52 44 39 

6514 Østby MSK speidergruppe 13 13 8 8 

            

  
512 469 411 374 

      

 
Unike medlemmer i kretsen 512 469 411 374 

      

 
          

 
I 2012: 523 478 424 386 

 
Endring: 11 9 13 12 

 
Endring i prosent: 2,1 % 1,9 % 3,1 % 3,1 % 
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Vedlegg 2 

 

1. Løten speidergruppes gruppeting sitt forslag til ny speiderlov. 

 

 

En speider er en god venn 

En speider hjelper andre 

En speider er til å stole på 

En speider respekterer andre 

En speider arbeider for en bedre verden 

En speider kjenner, bruker og tar vare på naturen 

En speider søker kunnskap 

Vi speidere, gjør alltid vårt beste 

 

 

Vi mener vårt forslag meget godt dekker det speidingen står for, både i dag og historisk sett fra starten på 

Brownsea Island.  Dette er en speiderlov som alle speidere, store og små, lettere kan ta med seg og leve etter 

hver dag, helet året, hele livet. 

Vi ønsker en speiderbevegelse med vedtekter, lov og løfte uten henvisning til tro da dette virker både 

ekskluderende og skremmer bort mange som vil kunne blitt flotte speidere. 

 


