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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 (ikke i 2015), medlemmer (1 styremedlem på valg i 2015) og eventuelt 

varamedlemmer (har ikke varamedlemmer) til kretsstyret 

b) valgkomité og revisor 

c) tilleggsrepresentanter og vararepresentanter til Speidertinget (ikke i 2015) 

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. (ikke i 

2015) 

e) andre valg 

4 Orienteringer og informasjon 

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

Forslag til ordstyrer: Roy Arild  

Forslag til referent: Veronica 

1 b) godkjenning av innkalling 

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

7. januar 2014 samt kunngjøring om valg og innsending av saker publisert 30. november 2014. 

1 c) godkjenning av sakliste 

Se forrige side. 

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. 

2 a) årsmelding 

17.-19. januar 2014 deltok Roy Arild Rugsveen på nasjonal ledertrenersamling på Furuneset speidertun i 

Ryfylke. 

 

Den 22. januar 2014 var det igjen klart for rover- og lederbowling på Hamar. 13 rovere og ledere stilte opp på 

dette uoffisielle «kretsmesterskapet» i bowling. Alle storkoste seg, og det var jevnt helt til siste runde før det 

ble klart at Ole Martin, Ringsaker, gikk av med seieren med 121 poeng, tett etterfulgt av Geir Ove, Ringsaker, 

115 poeng og Eirik, Mjølner, 110 poeng. 

 

Lørdag 8. februar 2014 ble avholdt kretsting i speiderhuset til Brumunddal speidergruppe, Brumunddal. Blide 

delegater, bra valg, flott vertskap og ikke minst god mat og gode kaker, gjorde dette til et flott kretsting for de 

48 som var tilstede. 

 

Temahelg 8.-9. mars 2014 ble arrangert av 1. Løten og Brekkenspeidergruppe på Rena. 

Denne temahelga fokuserte på klima og verdens ressurser. 

Det ble deltakerrekord med 156, fordelt på 102 speidere, 22 rovere, 26 ledere og 6 foreldre. 
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Klimadelen på lørdag startet med innledningsforedrag av Thomas Cottis som 

snakket om klimaforandringer. 

I løpet av dagen var vi innom emnene: Menneskenes og naturens tilgang på rent 

vann og ren luft, ekstremvær, avfallshåndtering, miljøvennlige valg, bli en grønnere 

speider og la andre vite.  Dagen ble avsluttet med leirbål. 

Søndag konsentrerte vi oss om ressurser og ressursfordeling.  Vi hadde fått Stein Bie fra Naturvernforbundet 

til å innlede. 

Helga ble avsluttet med et gjenbruksverksted.  Roverne hadde eget opplegg, men med de samme temaene som 

speiderne.  Det ble en flott helg med fornøyde deltakere. 

 

21.-23. mars 2014 arrangerte Mjøsklubben peffkurs 1 ved Gjøvik. 

 

21.-23. mars 2014 arrangerte Norges speiderforbund toppledermøte på Sørmarka. Her deltok Arild 

Brynhildsvold og Roy Arild Rugsveen. 

 

Helga 9.-11. mai 2014 ble det arrangert kretsens dag på Klevfos av 1. Løten speidergruppe. 

Det deltok ca 100 speidere på kretsbannerkonkurransen på lørdag og søndag, på søndag deltok det ca 60 

småspeidere for å konkurrere om Kaas skinn. 

I tillegg deltok det ledere og rovere og matgjeng for å få gjennomført denne helga, så totalt ble det over 200 

personer. 

De tre beste patruljene i kretsbannerkonkurransen går videre til NM i speiding. Disse tre ble: 

1. plass til Bambi fra Brekken med 344,0 poeng 

2. plass til Oter fra 1. Løten med 323,0 poeng 

3. plass til Hjort fra 1. Løten med 296,1 poeng 

På søndagen var det småspeiderdag og konkurranse om Kaas skinn, etter kontrollregning ble resultatet slik, og 

ny premieutdeling blir på småspeiderleiren i slutten av mai: 

1. plass til Hugin fra Mjølner med 139,5 poeng 

2. plass til Haiene fra 1. Løten med 138,5 poeng 

3. plass til Gaupe fra Brekken med 130,0 poeng 

Alle resultatlistene finner du på nettsiden 

Vi gratulerer alle med flott innsats, og en stor takk til 1. Løten for en flott helg. 

 

Småspeiderleiren for 2014 ble arrangert i Elverum på Norsk Skogmuseums område Prestøya helga 30. mai til 

1. juni 2014 av Mjølner speidergruppe. 

Leirens navn var «Back to basic», og målet var å ha få aktiviteter, god tid, og masse lek. 

Fredag var det innrykk, 54 småspeidere og 11 ledere satte opp en teltleir foran scena på Prestøya. Til 

kveldsmat var det gryterett. Åpningsleirbålet ble åpnet sammen med ordfører Erik Hanstad i Elverum, som 

tidligere har vært en Mjølner speider. 

Lørdag ble det flaggheis sammen med kretsleder, og overlevering av Kaas skinn til Hugin fra Mjølner. 

Småspeidergruppene ble delt i 3 grupper. Første del av lørdagen, hadde de spikking sammen med 

spikkemester Odd Nilsen, fuglemerking sammen med Tommy Wernberg, og kasseklatring sammen med Toon 

Sol fra Mjølner. 

Samtidig hadde noen ledere tatt seg jobben med å bake ut boller, og steke disse i en mobil vedfyrt steinovn, 

sammen med Trude Sandberg. 

Til lunch var det brødmat og masse pålegg. 

Deretter ble deltakerne delt i 2 grupper, hvor den ene gruppa hadde en omvisning inne på Skogmuseet, og den 

andre gruppa fikk en oppvisning i «Agn og Åte på Simens måte», som er en teatralsk vandring på uteområdet 

til museet. Så var det tid for en liten matpause, og da ble det lagd lapper, og de fikk nøtter, frukt og masse godt 

drikke. Så byttet gruppene plass. 

Deretter fikk småspeiderne frilek frem til middag. Middag var pasta med ostesaus. 

Dagen ble avsluttet med leirbål foran scena. Til kveldsmat, ble det steinovnsbakte boller og Litago 

sjokolademelk. 

Søndag startet med flaggheis, og to nye runder, det ble spikking med spikkemester Arne Fjeld, fuglemerking 

med Tommy Wernberg, og kasseklatring med Toon Sol. Deretter ble det grilling til lunch mens leiren ble 

ryddet. 

Totalt ble det 54 småspeidere, 11 ledere, og 3 i stab, samt mange foreldre som stilte opp for matlaging, 

kakebaking og ellers hjelpe til med diverse rundt på leiren. Stor takk til alle sammen. 
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13.-15. juni 2014 ble det arrangert NM i speiding rett utenfor Trondheim. Hedmark 

krets deltok med 3 patruljer. 

Bambi fra Brekken speidergruppe fikk 17. plass, Oter fra 1. Løten fikk 18. plass og 

Hjort fra 1. Løten endte opp på 93. plass av 117 deltakende patruljer. 

 

Scoutriderstreff 2014 ble arrangert helga 22.-24. august 2014 av de djerve karene, Rugsveen, Gonsholt, 

Mathisen og Hoel. Treffplassen var Åsen grendehus i Vallset, med innrykk til varm suppe fredags kveld. 

Til treffet kom 23 dansker og 14 norske, lengste kjørte kom fra Bodø, hun var kvinne og kjørte selvfølgelig en 

BMW. 

Lørdag startet med flaggheis og tur til Helvete, senere på dagen fikk vi omvisning på Norsk Motorhistorisk 

Museum. På museet ble det servert ventepølse fra en ventende motorsykkel, BMW selvfølgelig. 

Veteranspeiderne i Vallset hadde laget ei rebusløype godt merket i skogen, så ingen av våre danske venner 

gikk seg bort.  

Som seg hør og bør ble det servert gallamiddag inne i grendehuset, hjortestek med råstekte poteter og 

soppstuing. Damenes tale ble holt av Elin Danielsen og herrenes tale ble holt av Trond Olsen, som 

selvfølgelig kjører BMW. Takk for maten talen ble holt av selveste Gammelsmurf, Erling Hauge Jensen. 

Premieutdelingen ble holdt av Mathisen, som den Brumunddølen han er, hadde tigget/tjuvlånt premier rundt 

om på hele Hedmarken. Det betydde at alle minst fikk en premie hver.  Mathisen som til daglig er stort sett 

lykkelig eier av en rødmalt «plastikkferje» 

Søndag morgen var det hjemreise, og alle var enige om at det hadde vært en fin helg. 

På vegne av arrangøren, Rune Hoel, som selvfølgelig kjører BMW. 

 

26.-28. september 2014 arrangerte Mjøsklubben peffkurs 1 og 2 på speiderhytta Borgen på Nordhue. Her 

deltok det nær 30 speidere på hvert av kursene. 

 

3.-5. oktober 2014 var det speider- og roverforum på Eidsvoll. Fra Hedmark krets reiste Hedda Ringstad og 

Simen Jægersborg Mathisen for speiderne, Lene Bækkevold og Eivor Martinsen deltok for roverne. 

 

26. oktober 2014 arrangerte Alvdal speidergruppe kretsting, terminliste. Her ble det også i forkant av 

kretstinget arrangert et lite kurs med adminstrative rutiner for speidergruppene. 

 

30. oktober - 2. november 2014 ble det arrangert speiderting på Lillestrøm. Her deltok Arild Feragen, Lene 

Bækkevold og Roy Arild Rugsveen. 

 

8.-9. november 2014 arrangerte Mjøsklubben lederkurs med moduler til Trinn 1 på speiderhytta Borgen på 

Nordhue. 

 

Roy Arild Rugsveen har i løpet av 2014 gjennomført ledertrenerkurs, og er nå godkjent ledertrener. 

 

Hedmark krets har i løpet av 2014 avholdt 4 kretsstyremøter. 

 

Kretsstyret for 2014 har vært: 

Kretsleder Roy Arild Rugsveen 

Visekretsleder Arild Brynhildsvold 

Styremedlem Stian Ringstad 

Styremedlem Veronica Westli 

Styremedlem Rune Hoel 

Kasserer Hanne Mette Lundberg 

 

Ved inngangen av 2014 var det 13 aktive grupper i Hedmark med totalt 469 betalende medlemmer. 

Ved utgangen av 2014 var det 13 aktive grupper i Hedmark med totalt 491 unike betalende medlemmer. 
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Årsberetning Hammeren 

 

2014 har vært et litt rolig år på Hammeren, det har 

ikke vært noen krets arrangement der og heller 

ikke kretsens speidere har benyttet seg av plassen. 

Det har vært noe utleie, en uke til Løiten 

allmenning i januar, stiftelsen Grobunn og 

Ringsaker speidergruppe. Ådalsbruk 

oppvekstsenter har benyttet plassen 4 fredager før 

jul som alternativ læringsarena. Ellers har Løten 

fremdeles møter en dag pr uke og litt andre 

aktiviteter innimellom. 

Det har blitt fortsatt på rehabilitering av 

vedskjulet, som nå nærmer seg ferdig. 

Kanolageret har fått tak over seg og i høst har 

NonStop Roverlag skiftet ut hele 

kjøkkeninnredningen og malt kjøkkenet, det ble 

veldig fint. 

Uthuset har fått seg et malingstrøk utvendig og vedskjulet er fylt til randen. 

 

Det har også i år vært innbrudd på lageret, denne gangen hadde tyvene brutt seg gjennom taket på vei inn og 

sparket seg ut bakveggen på vei ut. Løten mistet noen Helsport telt, bålpanner og litt diverse. Men de var nok 

blitt forstyrret for det var mere som var lagt klart til henting. Så nå har vi (Løten) en del av teltene våre lagret 

andre steder- ganske frustrerende. 

 

Til slutt vil jeg som vanlig oppfordre flere til å bruke Hammeren, ta kontakt med undertegnede på tlf 

47703447 eller mail : stenslett161@gmail.com 

 

Med speiderhilsen Tom Evensen 

2 b) regnskap og revisjonsberetning 

REGNSKAP FOR PERIODEN 01.01.2014 – 31.12.2014 

 
Ikke klart enda pr 24/1 -15 

2 c) innsendte saker 

Ingen innsendte saker. 

2 d) arbeidsplan 

Terminlister vedtas på kretsting i månedsskiftet oktober/november.  

2 e) budsjett og fastsettelse av kretskontingent 

Forslag budsjett 2015:   

     

Kretskontingent, drift 100,- * 400 40 000  

Kretskontingent, Hammeren 20,- * 400 8 000  

Egenandel aktivitet speider  90 000  

Egenandel aktivitet rover/leder  5 000  

Salg merker  1 000  

Utleie Hammern  10 000  
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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  88 000  

NM i speiding  12 000  

Rover/lederaktiviteter  19 000  

Drift Hammeren  35 000  

Sum utgifter   182 000  

 
 

Kretskontingent for 2015: 

 

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

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

-kretsleder for 2 år (Roy Arild Rugsveen sitter nå) 

-styremedlem for 2 år (Stian Ringstad sitter nå) 

-styremedlem for 1 år (Veronica Westli sitter nå, går av 1 år før tiden) 

-(visekretsleder Arild Brynhildsvold sitter 1 år til) 

-(styremedlem Rune Hoel sitter 1 år til) 

3 b) valg av valgkomité og revisor 

-valgkomite for 2 år (Jens Yngve Mathisen sitter nå) 

-(Øystein Gonsholt sitter 1 år til i valgkomite) 

 

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

3 c) valg av tilleggsrepresentanter og vararepresentanter til Speidertinget 

-velges ikke i år 

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

-velges ikke i år 

3 e) andre valg 

-roverombud, Johanne Marie Frostvoll og Ragnhild Holen sitter nå 

 

 

 

 

 



 

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). 

NSFs lover og retningslinjer finner du her: 

http://www.speiding.no/nyttig/?side=administrasjon.lover 

 

http://www.speiding.no/nyttig/?side=administrasjon.lover

