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REFERAT FRA STYREMØTE 03.12.09 

Møtet holdt på Hammeren. 

Tilstede: Tone, Dag Ivar, Iren, Morten, Hanne Mette 

 

SIDEN SIST 

Roversamlingen 20-22.11 ble vellykket.  18 deltakere fra Løten, Brekken og Furnes var innom, de 

fleste hele helga. Grunnkurs førstehjelp og sikkerhet på tur gjennomført med aktive deltakere. 

Regning sendes ut til de som ikke har forhåndsbetalt. 

 

Ledersamling i forbindelse med Fredslyset holdt sammen med Hamar St. Georgsgilde.  98 deltok i 

Hamardomen, ca 40 ble med videre til Hamar Speidersenter for servering, historie og trivelig prat.  Er 

satt op på planen også for 2010, da er det plass til enda flere aktive speidere/ledere. 

 

KOMMENDE ARRANGEMENT 

Årsplanen for 2010 gjennomgått, og de nærmeste tiltakene ble planlagt. 

Bowling fredag 29.01 for rovere og ledere på Hamar og på Røros.  Tone bestiller baner på Hamar og 

lager invitasjon.   

 

Temahelg for speidere/ledere på Koppang 6.-7.febr.  Ansvar: Løten og Brekken grupper.  Tema = 

fordypningsmerker og programkurs modul 1/Speiderbasen.  Hanne Mette følger opp vedr. invitasjon 

og kursholder programkurs. 

 

5.-7.mars Peff 1 v/Erland og Tom.  Åpent for hele Mjøsklubben.  Kan vurdere å sette tak på antall 

deltakere avhengig av sted.  Hanne Mette gir info til Mjøsklubben om dato. 

 

Ledersamling v/Furnes onsdag 24.3.  Faglig ved Trond A. Samme tema holdes på Røros lørdag 20.3. 

Lokale K/M-grupper bør inviteres (ny på Tynset).  Tone følger opp. 

 

Jakt og fiskedagene i august.  Målgruppe = ungene.  Vi vil vise aktivitet, ikke bare stand.  Dag Ivar tar 

kontakt med arrangøren og sjekker muligheter. 

 

AKTUELT I GRUPPENE  

Tone har fått henvendelse fra Engerdal Speidergruppe.  Den har vært sovende i 5 år og ønsker nå å 

nedlegges.  Eier hytte, anbefaler at den selges før gruppa avvikles.  Kretsen forvalter deretter midlene 

ihht NSF’s lovverk.  Tone tar kontakt med leder Engerdal. 
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Vang 2 har vært sovende i noen år.  Iren tar kontakt for å få status og mulighet for reoppstart. 

 

 

KRETSBANNERKONKURRANSEN 

Kretsen har i dag ikke eget regelverk for KBK, men benytter i hovedsak malen for NM.  Dag Ivar 

distribuerer regelverket for Gudbrandsdal til styret.  Ser på dette på neste styremøte og vurderer om 

vi skal lage noen rammer og prinsipper for kretsens gjennomføring av KBK, men ikke ønskelig med et 

detaljrikt regelverk.   

 

 

ROVEROMBUD 

Roverombudet består nå av Karoline Lundberg Holter, Rikke Bergsbakken og Andre Evensen.  Alle 

sitter 1 år til.  Vi fyller foreløpig ikke på med flere medlemmer.  Morten blir kontaktperson fra styret, 

og tar initativ til et møte med ombudet så fort som mulig.  Ombudet utfordres til å lage et opplegg for 

roverne på temahelga i februar med fordypningsmerker/roverklaff-aktiviteter.  I tillegg bør 

roverombudet vurdere om det skal inn noen egne roveraktiviteter på årsplanen, for eksempel samling 

i november og en litt spenstig tur?  Roverombudet må velge en leder blant seg. 

 

 

SPEIDERE OG RUSMIDLER 

Styret ar fått signaler om at det har vært brudd på NSF’s regler vedr. bruk av rusmidler i kretsen. 

Alle grupper oppfordres derfor til å ta en gjennomgang av disse reglene med sine lederer og rovere, 

og være påpasselige med hvordan ”speidertur” og ”speidere på tur” lett kan sammenblandes.  Det er 

ikke akseptabelt med brudd på disse reglene verken på gruppe eller kretsarrangementer. 

 

NESTE MØTE 

Torsdag 11.februar kl 18.00 på Hammeren. 

 

Tone Evensen 993 92054 tone.evensen@hedmarkkrets.no 

Dag Ivar Mortensen 900 46332 mail@dagim.net 

Iren Johnsen 993 26572 Ire-joh2@online.no 

Morten Støm 977 82607 Roder_tyra@msn.com 

Hanne Mette Lundberg 918 10255 Hanne.mette.lundberg@dnbnor.no 

 


