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REFERAT FRA STYREMØTE 15.04.10
Møtet holdt på Hammeren.
Tilstede: Tone, Dag Ivar, Morten, Hanne Mette, Iren
Ingen kommentarer til forrige møtereferat.
SIDEN SIST
Planlagt ledersamling 20. og 24. mars ble gjennomført lokalt i Furnes. Tone tar kontakt med Hans
Martin for å bli enig om ny dato der hele kretsen får delta.
Møte i Brumunddal ifm. ny gruppeledelse ble gjennomført i uke 9 som planlagt, deltakere fra kretsen
var Tone, Hanne Mette og Dag Ivar. Det var et positivt møte der de nye lederne også var med – dette
er to tidligere speidere. De planlegger oppstart til høsten, men vil allerede under byfesten i
Brumunddal/Moelv vise seg fram, sammen med Ringsaker speidergruppe.
Planleggingsmøte kretsleir 2011, 8. mars på Speidersenteret, Hamar. Fra kretsen deltok Tone, DagIvar og Erland (Hanne Mette var med som kjøkkenhjelp). Store deler av leirkomiteen ble valgt;
Anne Sikstad (leder), Eli Riseth (nestleder), Oddvar Mastad (intendantur), Dag Ivar Mortensen (adm),
Jan Erik Toresen (teknisk), Erland Bæk (program). Resterende poster, helse/hygiene og beredskap
mangler, men det vil komme etter hvert.
Dag Ivar har sammen med Arild laget en ny hjemmeside for kretsen, samme adresse. Denne framstår
som funksjonell og oversiktlig. Her vil referater fra kretsstyret bli lagt ut. Dag Ivar jobber også med en
hjemmeside for neste års camp-in-camp, denne planlegges å være oppe 12. mai 2010.
KOMMENDE ARRANGEMENT
Årsplanen for 2010 gjennomgått, og de nærmeste tiltakene ble planlagt.
”Neste onsdag” 24-25. april på Hammeren. Ledere og rovere inviteres til div. emnekurs og temaer.
Hanne Mette har sendt ut innbydelse og venter på tilbakemelding/påmelding.
KL/KS-samling 24-25. april. Dag Ivar og Tone melder seg på.
Kretsens dag 8-9. mai på Skurven. Ringsaker er snart ferdig med planleggingen og sender over
foreløpig opplegg til Dag Ivar, som skal hjelpe til med resultatservice. Invitasjon er sendt ut til
kretsen.
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Dugnad på Hammeren 28. mai. Oppmøte kl 18.00. Dugnad fram til kl 20.00. Da blir det felles kanotur
m/mat. Tone sender innbydelse til gruppene.
Småspeiderleir 11-13 juni, Hammeren. 1. Vang er ansvarlig og Iren sørger for å sende ut innbydelse.
Jakt og fiskedagene, 5-8. august. Vi ”lodder” stemningen på KBK og bestemmer oss for hva vi kan
bidra med og som vi kan greie å gjennomføre.
Lederløft 27-29. august, Ingelsrud. Hanne Mette er med på programdelen og kan røpe spennende
foredragsholder – Cato Zahl Pedersen.
Rover 5-kamp, 24-26. september, Hammeren. Roverlaget i Løten er godt i gang med forberedelsene
og har god kontakt med NSF ift. arrangementet. Dag Ivar stiller gjerne opp på et planleggingsmøte og
deler sine erfaringer, som tidligere arrangør.
Ledersamling, 30. september, Nordhue. Mjølner er ansvarlig for dette arrangementet. Det har vært
snakk om å flytte dette til helga for JOTA/JOTI, som er i midten av oktober. Dag Ivar sjekker dette
med Roy Vidar.
AKTUELT I GRUPPENE
Tone og Hanne Mette har sjekket videre ang. de medlemløse gruppene, og har meldt inn disse som
nedlagt til forbundet. Regner da med at forbundet oppdaterer listene og at disse får status som
nedlagt. Engerdal Speidergruppe jobber videre med salg av hytte og tar kontakt med kretsen når
dette er gjort.
Ringsaker speidergruppe er blitt medeier i grendehus i Ringsaker.
MERKER
Nytt kretsmerke, Hammeren-merke og uteligger-merke er bestilt av Hanne Mette.
HEDMARK KRETS’ NETTSIDE
Ny nettside er etablert. Oversikt over hytter/hus i kretsen samt en oppdatert liste over gruppelederne
ønskes fortsatt. I tillegg er det ønsker med koordinater på speidergruppene. Dette kan vel tas med
etter hvert som nettsiden utvikles.
REGISTRERING AV HEDMARK KRETS I BRØNNØYSUND OG FRIVILLIGHETSREGISTERET
Hanne Mette sender inn nødvendig dokumentasjon til Brønnøysund slik at kretsen får sitt eget org.nr
og kan bli registrert.
UTBYGGING PÅ HAMMEREN
Kretsen har fått søknad fra 1. Løten vedr. plassering og container og tilhørende utbygg på Olestua. 1.
Løten har kjøpt nye kanoer og har til sammen nå 10 kanoer. Disse krever ordentlig oppbevaring for å
ikke bli ødelagt. De søker om å få plassere en container på nedsiden av Olestua – ned mot bekken og
bygge et tak over denne. Dette bekostes av speidergruppen selv. Kretsstyret ble vist tegninger og
planer. Kretsstyret sa ja til dette.
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Det har også kommet forslag om oppsettelse av paviljong med grillplass på Hammeren. Oppsett med
tegning og kostnadsoverslag legges fram av gruppeleder i 1. Løten. Kretsen er i utgangspunktet
positiv, men ønsker en fullstendig plan for å kunne ta en beslutning.
NESTE MØTE
Torsdag 20. mai kl 18.00 på Hammeren. Hanne Mette har ansvar for kake
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

Oppfølginspunkter
Tone

Ta kontakt med Hans Martin, Furnes for evt. ny dato for
ledersamling.
Dugnad på Hammeren.

Hanne Mette

Følge opp ”Neste onsdag” og KBK (inkl. reglement/skjemaer).
Kake til neste møte.

Dag Ivar

Høre med Roy Vidar om dato for ledersamling i høst. Informere
om Camp-in-Camp og Jakt- og Fiskedagene på KBK. Evt.
utvikle kretsens hjemmeside.

Iren

Følge opp småspeiderleiren

Morten

Følge opp rover 5-kamp.

