
 

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 kretsstyremøte 15.09.16 
Sted: Kvernhusvegen 6 

Tilstede: Atle Mellum, Arild Brynhildsvold, Roy Arild Rugsveen 

Meldt forfall: Stian Ringstad, Rune Hoel 

Referent: Roy Arild Rugsveen 

 

Saksliste 
 

Vedtatt pr epost 19/3 -16: 

Kretsstyret i Hedmark krets har nå bestemt at deltakere på kurs arrangert av Mjøsklubben vil få støtte til å 

dekke deltageravgiften. Dette gjelder både peffkurs og lederkurs. 

 

Vedtatt pr epost 30/3 -16: 

Hedmark krets støtter speidermuseet med en frivillig kontingent på kr 500,-. 

 

Vedtatt pr epost 2/4 -16: 

Til høsten, 23-25/9 2016, arrangeres det leirløft i Bodø. 

Les mer om dette her: http://www.speiding.no/arrangementer/?id=685  

Som et virkemidddel for å få flere ledere med på felles arrangementer så er følgende vedtatt av Hedmark 

krets: 

-kretsen vil, etter søknad fra den enkelte gruppe, dekke deltageravgiften for inntil 2-3 deltagere fra hver 

gruppe (antall er begrenset oppad til samlet sum kr 2.000,- pr gruppe, deltageravgift er ikke kjent enda). 

Minner om at i tillegg kan gruppene søke Frifond-støtte for å delta på kurs/opplæringstiltak/tiltak som 

bygger kompetanse og ledermiljø. http://www.speiding.no/nyttig/?side=administrasjon.tilskudd.frifond  

 

Vedtatt pr epost 8/8 -16: 

Deltakelse på Trekløver-Gilwell kurs for Roy Arild dekkes med kr 6.000,- av Hedmark krets. 

Kretsen ønsker å bidra med relevant lederutdanning for ledere i kretsen. 

 

Status i speidergruppene: 

• Arild: Alvdal og Engerdal speidergruppe  

-Sliter litt med rekruttering i Alvdal, med driver på det jevne sammen med Engerdal. 

• Atle: 2. Romedal/1. Vang, Furnes og Ringsaker speidergruppe 

-2. Romedal/1. Vang er det kommet nye medlemmer og 1. Romedal er også med i dette samarbeidet. Furnes 

går bra. 

• Stian: Røros, Brekken og Østby MSK speidergruppe  

• Rune: 1. Løten, 1. Romedal, Brumunddal og Mjølner speidergruppe 

-Går fint i alle speidergruppene, 1. Romedal er nå sammen med 2. Romedal/1. Vang og alle grupper vil være 

med på Nord2017. 

 

Midler etter nedleggelse av Tynset speidergruppe 

Tynset speiderhus ble solgt i 2011 og 60% av disse midlene har blitt forvaltet av Hedmark krets siden dette, 

de resterende 40% gikk til spovalgrefondet. Det ble i 2011 laget en avtale som sier at disse midlene, altså de 

som forvaltes av Hedmark krets skal fordeles etter 5 år etter denne nøkkelen: 40% til spovalgrefondet, 40% 

til eksisterende grupper i gamle Østerdal krets, 10% til speidermuseet og 10% til Hedmark krets. 

Hedmark krets har den siste tiden jobbet med å få dette på plass, men ønsker at pengene skal forvaltes på en 

ryddig og demokratisk måte. Vi ønsker også at dette fondet, og kontoen, er registrert på et 

organisasjonsnummer som tilhører en speidergruppe i Hedmark krets. Vi har nå mottatt et brev fra tidligere 

kretsleder i Østerdal krets som ønsker at pengene som forvaltes av Hedmark krets fordeles i henhold til 

avtale fra 2011. Hedmark krets har hatt dette som et mål hele tiden at dette fondet skal komme speidere til 

gode, men vi må sette noen klare krav før det blir overført noen penger til spovalgrefondet og til 

speidergruppen. 

Vi ber spovalgrefondet om en bekreftelse som viser at fondet forvaltes av et demokratisk valgt styre og at 

bankkonto er tilhørende et organisasjonsnummer som tilknyttet en speidergruppe i Hedmark krets. Vi ber 

også om en bekreftelse fra denne speidergruppen at de har oppsyn med fondet. 

http://www.speiding.no/arrangementer/?id=685
http://www.speiding.no/nyttig/?side=administrasjon.tilskudd.frifond


 

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). 

Fra de eksisterende speidergruppene i gamle Østerdal krets (Alvdal, Engerdal, Røros 

og Brekken) så ber vi om en bekreftelse på et kontonummer tilknyttet et 

organisasjonsnummer som tilhører speidergruppa. 

Vi ber også om dette samme fra speidermuseet. 

Vi ser også at speidergruppene må oppdatere sine opplysninger i enhetsregisteret da 

vi forventer at dette stemmer med siste gruppeting. 

 

Speidertinget 2016  

Se sakene på www.speidertinget.no og en del av sakene vil bli publisert på Facebook osv.  

 

NM i speiding 2017  

Det jobbes med å få på plass arrangementsstaben, dette har gått mye tyngre enn forventet. 

For å melde din interesse for å være med og arrangere, følg denne lenken: 

http://www.hedmarkkrets.no/2016/03/nm-i-speiding-2017-stab/  

 

Terminliste, fastsatt frem til sommeren 2017, tanker etter dette? 

Kommet forslag/tanke om at kanskje JOTA/JOTI kan bli et kretsarrangement. 

Kretsting terminliste er fastsatt til søndag 30. oktober på Østby, innbydelse kommer til alle gruppene, men 

allerede nå kan dere tenke på hvilke arrangementer dere ønsker. 

 

Landsleir Nord 2017 

Reisen til leir er en del av leiropplevelsen, og reisen til Bodø blir en unik mulighet til å se Norge sammen 

med speidergruppa. Vi oppfordrer dere derfor til å velge forskjellig transportmiddel hver vei, slik at dere kan 

se landet på forskjellige måter. 

I utgangspunktet trenger dere kun å forholde dere til leiren når det gjelder transport, ettersom de vil ha gode 

avtaler for både fly, tog og buss. 

Landsleiren vil organisere felles transport av gruppas utstyr i konteinere. 

 

I høst er det tid for å gjøre alle forberedelsene til landsleirpåmelding, for i januar 2017 skal alle melde seg på 

leir! Det er lurt for gruppeleder å begynne å skaffe seg oversikt over hvem som skal delta, og hvordan alt 

skal organiseres, for i januar vil det blant annet bli spurt etter personlige opplysninger, helsekort og valg 

innen program, haikerute, reise og forsyning. 

All nødvendig informasjon fra Nord skal være på plass senest 1. november 2016, så ikke nøl med å ta 

kontakt på info@nord2017.com hvis det er noe dere føler mangler for å kunne gjøre gode forberedelser til 

leir. Les mer på www.nord2017.no  

 

Lederstart 

Lederstart består av et introkurs som er et selvstudium og en ledersamtale som gjennomføres av kretsen. 

Denne samtalen bør gjennomføres med flere deltakere samtidig. 

Les om lederstart her: 

http://speiderbasen.no/?side=leder.ledertrening.kursbeskrivelse.lederstart  

Dette er et opplegg som er ganske nytt i forbundet, og er i utgangspunktet tilpasset nye ledere. 

Hedmark krets tror at dette vil være nyttig å gjennomføre samlet for hele lederpatruljen i en speidergruppe, 

og da med både nye og gamle ledere på en gang.  

Ved å ta med både gamle og nye ledere så vil de nye lederne få en bedre innsikt i tradisjonene som finnes i 

speideren og i den enkelte speidergruppe. 

Ledersamtalen vil kunne tas i forbindelse med et ledermøte i gruppa, og mye er gjort på en times tid. 

Vi vil derfor gå i dialog med den enkelte speidergruppe for å avklare tidspunkt for gjennomføring. 

 

 

 

Referent: Roy Arild Rugsveen 

http://www.speidertinget.no/
http://www.hedmarkkrets.no/2016/03/nm-i-speiding-2017-stab/
mailto:info@nord2017.com
http://www.nord2017.no/
http://speiderbasen.no/?side=leder.ledertrening.kursbeskrivelse.lederstart

