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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 saksliste
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) to 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) informasjon fra speiderstyret ved speiderstyremedlem Christina Eide
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1 a) valg av ordstyrer(e), stemmekorps, referent og to personer
til å undertegne protokollen
Forslag til ordstyrer: Roy Arild
Stemmekorps:
Forslag til referent: Arild / Rune
To personer til å undertegne protokollen:

1 b) godkjenning av innkalling
Publisert på www.hedmarkkrets.no, gjort kjent via facebook side, facebook gruppe og epost til gruppeledere
3. desember 2017. Saksdokumenter lagt ut 26. januar 2018, og gjort kjent på samme måte som innkallingen.

1 c) godkjenning av saksliste
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. 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 2017
13.-15. januar 2017 arrangerte NSF nasjonal ledertrenersamling på Eidsvoll. Deltakere fra Hedmark var
Hanne Mette Lundberg og Jens Yngve Mathisen.
Torsdag 26. januar 2017 arrangerte roverombudene bowling for rovere og ledere, det ble arrangert på både
Hamar og Røros.
På Hamar deltok det 14 personer og de tre beste ble:
-Trond Erik med 134 poeng
-Kristen med 131 poeng
-Lene med 129 poeng
På Røros var det 12 som møtte opp og de tre beste ble:
-Tone med 137 poeng
-Sarah med 119 poeng
-Vebjørn med 106 poeng
Gratulerer til Tone på Røros som kretsmester i bowling
Roversamling / Kiting på Røros 27.-29. januar 2017 ble utsatt, men det ble dessverre ikke satt noen ny dato.
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Brumunddal speidergruppe var teknisk arrangør av kretstinget lørdag 11. februar
2017.
Dette kretstinget samlet 38 delegater, og alle speidergrupper var representert.
På dette kretstinget så ble alle årsmøtesaker behandlet, samt at det ble gjennomført valg av kretsstyre.
Kretsstyret bestod i 2017 av:
-kretsleder Roy Arild Rugsveen
-visekretsleder Rune Hoel
-styremedlem Atle Mellum
-styremedlem Arild Brynhildsvold
-styremedlem Lene Bækkevold
-kasserer Hanne Mette Lundberg
Helga 11.-12. mars 2017 var det tid for temahelg i Hedmark krets. Stedet for årets temahelg var på Kirkeby
oppvekstsenter i Nordskogbygda, Elverum.
Speiderne kunne velge 3 aktiviteter blant disse: primitiv mat, bål, fisk, fugler, pionering, skog, kart og
kompass, tennbrikker, spor og sportegn, bivuakk og bestikkpose.
Rovere kunne velge mellom brattkort, førstehjelp og røykdykkertest (denne utgikk da det ble for få).
Totalt var det 126 deltakere som fordelte seg slik: 90 speidere, 15 rovere, 19 ledere og 2 lederbarn. I tillegg var
det foreldre som bisto med mat og tilrettelegging.
Stor takk til Mjølner speidergruppe for et flott arrangement.
17.-19. mars 2017 deltok Rune Hoel og Lene Bækkevold på NSF sin samling for krets- og korpsledere.
Samlingen var på Sørmarka kurs- og konferansesenter.
Helga 21.-23. april 2017 arrangerte Mjøsklubben peffkurs 2 på Hammeren i Løten.
Totalt deltok det 30 speidere, 5 veiledere og 2 kjøkkenstab.
Fra Hedmark krets deltok det 3 speidere fra 1. Løten speidergruppe, 1 speider fra Alvdal, 1 fra Brumunddal, 3
fra Furnes, 4 fra Mjølner, 4 fra Røros og 2 fra Vang og Romedal. Totalt 18 speidere.
Fredagen startet med litt teori og klargjøring for natta, noen sov inne og noen sov ute.
Lørdag var det planlegging av turen og ut på tur.
Søndag retur tilbake til Hammeren og kursavslutning for fornøyde speidere og stab.
Peffkurs 2 handler om å planlegge og gjennomføre en patruljetur, det neste steget for deltakerne er å arrangere
en tur i egen patrulje og å ta peffkurs 3.
Helga 5.-7. mai 2017 ble det arrangert kretsbannerkonkurranse og småspeiderkonkurranse på Jølstad i
Ringsaker. Ringsaker speidergruppe var teknisk arrangør for et meget flott arrangement, mens 1. Løten
speidergruppe hadde ansvaret for småspeiderkonkurransen på søndagen.
Kretsbannerkonkurransen og småspeiderkonkurransen samlet totalt ca 235 personer fordelt omtrent slik: 120
speidere, 55 ledere og rovere, 60 småspeidere. Og i tillegg ca 15 foreldre fra Ringsaker speidergruppe.
Speiderne konkurrerte i følgende oppgaver på lørdag: 100 spørsmål, orientering, lage fuglekasse og lage pil,
bue og blink.
På kvelden lørdag var det leirbål, og da hadde det kommet enda flere småspeidere.
Søndag startet med flaggheis som på lørdagen.
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Etterfulgt av rundløype for speiderne hvor de konkurrerte i førstehjelp,
naturkjennskap, pionering og å lage en festkake.
Småspeiderne hadde en rundløype med forskjellige poster.
Vinner av småspeiderkonkurransen ble Ulvejentene fra Furnes.
Årets vinner av kretsbannerkonkurransen ble Bæver fra 1. Løten med 409 poeng. Gratulerer så mye.
2. plass Bjørn fra Brumunddal med 400 poeng.
3. plass Ørn fra Røros med 398,5 poeng og
4. plass Rådyr fra 1. Løten med 374,5 poeng.
Alle disse 4 patruljene går videre til NM i speiding.
En stor takk til Ringsaker speidergruppe for et flott arrangement.
Småspeiderleir på Hamar 2.-4. juni 2017.
Det var ca 55 småspeidere og 20 ledere, speider og rovere.
Leiren var på speidersenteret på Hamar.
Det var speiderpatruljene til Vang og Romedal som hadde fått alt ansvaret for å lage oppgaver / økter for
småspeiderne på lørdag.
Lørdag delte vi småspeiderne inn i 6 patruljer. Vi tok bussen til Hamar sentrum hvor dagens aktiviteter
foregikk:
– Lek med teater på Hamar Teater
– Padle rundt det verdensberømte stupetårnet
– Lære om pionering i Hamar park
– Bli med å lage og selge sveler til kreftforeningen, barnekreftforeningen.
Vi fikk inn ca. 1700,- til kreftforeningen (barnekreftforeningen).
Søndag var alle aktivitetene på Hamar speidersenter, luftgeværskyting, rundløype og livlinekasting.
Roverne hadde ansvar for, bla. rundløype og livlinekasting.
Det var en fin leir, fornøyde småspeidere, heldige med været.
Tusen takk til Vang og Romedal speidergruppe for en fin helg.
Helga 9.-11. juni 2017 ble NM i speiding arrangert på Skogmuseet i Elverum.
Arrangementet ble planlagt og gjennomført med hjelp av ca. 370 speidere, rovere og ledere hovedsaklig fra
Hedmark og Oppland, og samlet ca 710 speidere fordelt på 124 patruljer.
Fra Hedmark krets deltok det i år 4 patruljer da vi fikk ha med en ekstra patrulje i og med at vi var arrangør av
NM i speiding.
Her er litt av resultatlista:
Vinnerpatruljen var Gaupe fra Riska speidergruppe i Vesterlen krets med 391 poeng.
Bæver fra 1. Løten speidergruppe endte på 13. plass med 354 poeng.
Bjørn fra Brumunddal speidergruppe fikk 23. plass med 344 poeng.
Ørn fra Røros speidergruppe fikk 95. plass med 280 poeng.
Rådyr fra 1. Løten speidergruppe endte på 122. plass med 228,5 poeng.
En stor takk til alle som bidro til at dette ble tidenes beste NM i speiding arrangert i Elverum.
1.-8. juli 2017 var det landsleir i Bodø, Nord 2017. Det var kun Engerdal speidergruppe fra Hedmark krets
som ikke deltok på leiren. Totalt ca 150 deltakere fra Hedmark krets.
22.-24. september 2017 ble det arrangert lederløft/patruljeløft på Midtsandtangen i Malvik i Trøndelag.
Her var det kun en deltaker fra Hedmark krets.
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Helga 29. september til 1. oktober 2017 så arrangerte Mjøsklubben peffkurs 1 på
speiderhytta Borgen på Nordhue.
Speiderne ble delt inn i 6 patruljer med hver sin veileder, og speiderne sov ute i telt. Den første natten i det
teltet de selv hadde med fra speidergruppa, mens den andre natta var sammen i sin kurspatrulje.
Var ganske slitne speidere når vi avsluttet på søndagen, da hadde de fått litt kunnskap om planlegging av
patruljemøte og også gjennomført 2 patruljemøter i løpet av helga.
Totalt var det med 28 speidere som deltagere, 6 veiledere og 1 på kjøkkenstab.
17 deltagere og 3 veiledere var fra Hedmark krets.
I 2017 ble JOTA/JOTI arrangert 21. til 22. oktober 2017. Brumunddal speidergruppe inviterte til et felles
arrangement for Hedmark krets, inkludert Brøttum og 5. Hamar KM speidere. Over 70 speidere deltok denne
helga i 12 forskjellige aktiviteter og økter.
Flott tiltak og arrangement ledet av Brumunddal speidergruppe.
Speiderstyret inviterte til samling for krets- og korpsledere 27.-29. oktober 2017 i Abra Havn i Dyreparken,
Kristiansand. Her deltok Hanne Mette Lundberg, Roy Arild Rugsveen og Lene Bækkevold.
Søndag 5. november 2017 ble det arrangert kretsting i Elverum med tema terminliste frem til sommeren 2019.
Samme helgen feiret Mjølner sitt 100 års jubileum.
Det møtte 25 personer til dette kretstinget, dessverre manglet det representanter fra to av våre speidergrupper.
Helga 10.-12. november 2017 arrangerte Mjøsklubben trinn 3 kurs på Hammeren i Løten.
På fredagskvelden så møtte det opp 6 veiledere og 17 kursdeltakere
(9 deltakere og 4 veiledere fra Hedmark krets).
Fredag gikk med til å bli litt kjent, samt litt teori, og en praktisk oppgave i hver av de tre patruljene.
På lørdag var det tid for planlegging av turen, overnatte utendørs, felles leirplass osv.
Patruljene gikk så ut med sine veiledere på slep, ble noen stans underveis med oppgaver og drøftinger.
Fremme ved overnattingsstedet ble det å klargjøre gapahuk for natta og lage tre-retters middag før dagen ble
avsluttet med felles leirbål.
Søndag startet med egg og bacon til frokost før morgensamling og retur til Hammeren (med noen avbrekk) og
avslutning av kurset.
Været viste seg fra sin aller beste side med klart og litt kjølig hele helga.
Takker alle deltakere og veiledere for et godt kurs.
St. Georgsgildene arrangerte fredsbønn i Hamardomen 21. november 2017 med utsendelse av fredslyset fra
Betlehem. Det var veldig godt fremmøte, både i Domen og på Hamar speidersenter med kaffe og kaker
etterpå.
Hedmark krets har i løpet av 2017 avholdt 2 kretsstyremøter.
Kretsstyret har i tillegg deltatt på flere felles møter med Vestoppland og Gudbrandsdal krets hvor tema har
vært samarbeid og kretsstruktur i NSF.
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Ved starten av 2017 var det 13 aktive grupper (3 av de arbeider sammen) i Hedmark
med totalt 516 unike medlemmer (511 unike betalende medlemmer).
Ved utgangen av 2017 var det 13 aktive grupper (3 av de arbeider sammen) i Hedmark med totalt 534? unike
medlemmer (534? unike betalende medlemmer).
Årsberetning Hammeren
2017 har vært et år uten de store hendelser på Hammeren. Som i
2016 har det vært rolig frem mot sommeren, mye skoleavslutninger
før sommerferien.
Høsten har det vært litt mere utleie, men langt fra fullt belegg.
Kretsen hadde Peffkurs 2 etter påske og Ledertrening for
mjøsklubben i høst.
Dugnader : Løten har hatt dugnader i slutten av april og i
september. Gangen har blitt ferdig malt i både i trappa og 2 etasje
og det har blitt nye taklamper.
Det er kjøpt ny terrassedør, men denne har vi ikke fått på plass ennå pga
forsinket levering, den blir montert på nyåret 2018. Ellers har det blitt gjort lettere vedlikehold ute.
Ottestad 14.01.17
Tom Evensen
Vaktmester

2 b) regnskap og revisjonsberetning
REGNSKAP FOR PERIODEN 01.01.2017 – 31.12.2017
INNTEKTER
Kretskontingent drift a 100
Egenandel aktivitet speider
Egenandel aktivitet led/rov
Utleie Hammeren
Tilskudd Fylkeskommunen
Refusjon mva
Renter drift/plassering

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

SUM

kr 185.372,78

UTGIFTER
Administrasjon,reise,
Leder/rover aktiviteter
Speideraktiviteter
Drift Hammeren
Bankomkostninger
Tilskudd reise Nord 2017

kr
kr
kr
kr
kr
kr

SUM

kr 163.495,637

DRIFTSRESULTAT

45.800,00
51.265,00
0,00
16.860,00
60.000,00
9.261,00
2.186,78

8,557,00
30.129,27
81.335,58
3.645,00
0,00
39.828,75

+21.877,18
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EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER/TIL FOND
Kretskont Hammeren a 20,00
Renter forvaltning Tynset
Andel forvaltningTynset spg

kr 9.160,00
kr 1.140,87
kr 34.000,00

EKSTRAORDINÆRE UTGIFTER/FONDSDISPOSISJONER
Investering Hammeren
Avskrivning andre eiendeler
Renter forvaltning Tynset
ÅRSRESULTAT

kr
kr
kr

0,00
0,00
1.140,87

+ kr 65.041,18

BALANSEREGNSKAP
Eiendeler
Bank 1875 20 69251 drift
Bank 1503.47.86671 plassering
Bank 1875 09 03351 Tynset
Bank 7162 05 46849 drift
Eiendommen Hammeren
Beholdning andre eiendeler
Sum

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

Gjeld og egenkapital
Forvaltning Tynset gruppe
Pantelån Hammeren
Egenkapital
Sum gjeld og egenkapital

kr 136.520,01
kr
0,00
kr 854.684,38
kr 991.204,39

37.699,95
416.021,03
136.520,01
40.963,40
360 000,00
0,00
991.204,39

INVESTERINGSFOND HAMMEREN (opprettet 1996)
Bundet pr 01.01.17
+ Overførsel for 2017
-investering 2016
Bundet pr 311216

kr
kr
kr
kr

99.099,17
9.160,00
0,00
108.259,17

FORVALTNING TYNSET fra mai 2012 – 5 år
Opprinnelig beløp 371.753,77
Saldo 010117
Renter 2016
Utbetalinger 2017
Saldo 311217

kr
kr
kr
kr

339.379,14
1.140,87
204.000,00
136.520,01

FOND REISESTØTTE NORD 2017 vedtak fra kretsting 2016
Vedtakssum
kr
45.414,49
Utbetalt 2017
kr
39.828,75
Restbeløp utbetales 2018
kr
5.585,74
Gaupen 25.01.2017
Hanne Mette Lundberg
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Revisjonsberetning:
2 c) innsendte saker
Følgende ble vedtatt av kretstinget i 2017:
Kretsstyret gis mandat til å starte arbeidet med å se på muligheten for en ny modell for drift av kretsen, og
innenfor det, utfordre de kretsgrenser vi er kjent med. Kretsstyret ønsker å gå i dialog med kretsstyrene i våre
nabokretser for å se på mulighetene for en ny modell til organisering, som skal legges fram for speiderstyret i
god tid før speidertinget 2018 - med den hensikt å samarbeide med speiderstyret om en god løsning for både
vår krets og hele innlandet. Modellen skal eventuelt først vedtas av kretstinget 2018.
-Kretsstyrets begrunnelse:
På Speidertinget 2016 ble det gjort vedtak om at speiderstyret skal, på Speidertinget 2018, legge fram forslag
til vedtak om ny modell for drift av kretsene i Norges Speiderforbund. Videre skal forslaget ta for seg
organisering, oppgaver, ressurser og økonomi. Speiderstyret skal samtidig legge fram forslag til framdriftsplan
for omlegging til ny driftsmodell av kretsene.
Det ble ikke vedtatt at dette nødvendigvis skal innebære færre og større kretser, men speiderstyret la i sin
argumentasjon heller ikke skjul på at de ser for seg en løsning som kan innebære nettopp det. Sistnevnte er
også i tråd med konklusjonen til Arbeidsgruppe Organisasjonsstruktur. Kretsstyret ønsker å bidra til at det
kommes fram til en løsning som ivaretar interessene til vår krets på en god måte, samtidig som det ivaretar det
gode samarbeidet vi allerede har med våre nabokretser.
Det forventes at kretsstyrene i de andre kretsene i Mjøsklubben legger fram tilsvarende forslag til sine
kretsting/årsmøter i januar eller februar 2017.
Dette ble vedtatt med følgende tillegg til mandatet:
Kretsstyret rapporterer status for arbeidet på alle kretsting i perioden fram til speiderting 2018.
Kretstinget ber om at gruppene aktivt involveres underveis i prosessen.
Dersom forslag til ny modell går i retning av sammenslåing med andre kretser, ber kretstinget om at det
innkalles til ordinært/ekstraordinært kretsting.
Forslag til vedtak 2017:
Endring av kretsstruktur i Mjøsklubben (Gudbrandsdal, Hedmark og Vestoppland krets) er gjentatte ganger
blitt diskutert og vi har kommet frem til følgende:
-kretsgrensene beholdes slik de er i dag, dette da en sammenslåing av de tre kretsene vil medføre lange
reiseavstander for felles kretsarrangementer
-vi vil fortsette å utvikle samarbeidet innen Mjøsklubben, vi har nå et godt samarbeid innen ledertreningen
samt sommerleire
-hvis det skulle bli mulighet for å ansette en kretssekretær så vil vi kunne dele på den samme

2 d) arbeidsplan
Terminliste frem til sommeren 2019 ble vedtatt på kretstinget 5. november 2017.
-Kretsleir 2019
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2 e) budsjett og fastsettelse av kretskontingent
Kretskontingent, drift
Kretskontingent, Hammeren
Egenandel aktivitet speider
Egenandel aktivitet rover/leder
Utleie Hammeren
Støtte og tilskudd
Refusjon mva
Gaver
Renter

100,- * 400
20,- * 400

40 000
8 000
100 000
2 000
30 000
50 000
5 000
1 000
0

Sum inntekter

236 000

Kretskontingent Hammeren
Administrasjon og reise
Speideraktiviteter
Rover/lederaktiviteter
NM i speiding
Speider- og roverforum 2018
Speiderting 2018
Drift Hammeren

8 000
20 000
116 000
25 000
16 000
13 000
13 000
25 000

Sum utgifter

236 000

Kretskontingent for 2019:
Forslag: Beholdes på kr 120,- (hvor kr 20,- går til Hammeren)

3 a) valg av kretsleder, visekretsleder, medlemmer og eventuelt varamedlemmer
til kretsstyret
-kretsleder Roy Arild Rugsveen sitter 1 år til
-visekretsleder Rune Hoel sitter nå, skal velges ny for 2 år
-styremedlem Atle Mellum sitter nå, skal velges ny for 2 år
-styremedlem Arild Brynhildsvold sitter nå, skal velges ny for 2 år
-styremedlem Lene Bækkevold, sitter 1 år til

3 b) valg av valgkomité og revisor
-valgkomite for 1 år (Jens Yngve Mathisen sitter nå, skal velges nytt medlem for 1 år)
-(Rita Veslum sitter 1 år til i valgkomite, neste år som leder)
-revisor for 1 år (Jens Yngve Mathisen sitter nå)

3 c) valg av to tilleggsrepresentanter og vararepresentanter til Speidertinget
“Kretsenes og korpsenes representanter: For kretser/korps som kan velge 2 eller flere representanter, skal
minst 1/3 av representantene være 25 år eller yngre ved utgangen av det kalenderåret Speidertinget møtes.
Dersom kretsen/korpset ikke har slik(e) representant(er) mister kretsen/korpset denne/disse stemmen(e).
Vararepresentant for kretsleder er visekretsleder. Har også denne forfall, kan kretsstyret oppnevne et av de
øvrige styremedlemmene som representant. Det samme gjelder for korpsleder/korpssjef.
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Kretsens valgte representant(er) velges blant kretstingets medlemmer for to år om
gangen, og ingen gruppe kan ha mer enn én av de valgte representantene.”

3 d) valg av to speiderrepresentanter og to roverrepresentanter samt
vararepresentanter til Speider- og Roverforum.
“to speiderrepresentanter og to roverrepresentanter samt vararepresentanter til Speiderforum og Roverforum.
Ved disse valgene er det bare henholdsvis kretstingets speider- og roverrepresentanter som har stemmerett.”

3 e) andre valg
-roverombud, på temahelga i 2017 så ble Sarah Stray valgt som roverombud, det er et mål at det skal være
minst en person til.
-forslag fra sittende kretsstyre 2017 er at det må tilstrebes at det sitter minst en rover i kretsstyret og at
roverombudet er ett av kretsstyremedlemmene.

Retningslinjer for Hedmark krets av Norges speiderforbund
Disse retningslinjene kommer i tillegg til enhver tid gjeldende lover og retningslinjer i NSF.
Hvis det er uoverensstemmelse mellom Hedmark krets sine retningslinjer og NSFs lover og retningslinjer, så
er det NSFs lover og retningslinjer som gjelder.
Følgende ble vedtatt på kretstinget 8. februar 2014:
- På kretstingene, både terminliste og årsmøte, forventes det at alle kretsens aktive speidergrupper er
representert med minst 1 delegat.

Øvrige lover for Hedmark krets av Norges speiderforbund, se NSFs lover §2-3 på
nettsiden
https://speiding.no/om-oss/lover-og-retningslinjer

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).

