
 

 

 

HEDMARK KRETS AV NSF 

 

 

 

 

 
 

 

Til     :     Kretsstyret  
 

Referat Kopi   :  

Fra     : Iren Johnsen 

 14. september 2010 

 

 

REFERAT FRA STYREMØTE 08.09.10 

Møtet holdt på Hammeren. 

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

Ingen kommentarer til forrige møtereferat. Møtereferatene blir sendt til alle i styret. Dag Ivar eller 

Tone er ansvarlig for å legge det ut på kretsens hjemmeside.  

 

AKTUELT I GRUPPENE  

Brumunddal – De har hatt en kjempefin oppstart. Etter første møte stilte flere voksne opp slik at det 

var mulig å starte småspeidergruppe også. Nå teller gruppa totalt 50 stk – småspeidere, speidere og 

ledere. Kretsen er veldig fornøyd. 

 

Romedal 2 – Ny leder er Rune Hoel. Han tar over etter Ellen Signe Sæther.  

 

1.Vang – ca 35 speidere. Trenger påfyll av ledere. Flere i kretsen foreslo tidligere speiderledere. Iren 

tar kontakt med disse. 

 

Mjølner – Stabilt antall speidere. Ønsker flere ledere. 

 

Løten – Stabilt antall speidere. To rovere rykker opp som ledere. 

 

Røros – Ingen endring. 

 

Brekken – Har ikke hatt kontakt. 

 

1.Romedal – Kretsen forhører seg litt og tar evt. kontakt for å høre hvordan status er. 

 

Furnes – Thor Einar Frislie og Ida Mælum tar over ansvaret for informasjonsflyten i gruppa. 

 

Østby – Har ikke hatt kontakt. 

 

KOMMENDE ARRANGEMENT 

 

Ledersamling, 16. september utgår. Kretsleir 2011 blir et av temaene på ledersamlingen 3. okt. 

Rover 5-kamp, 24-26. september på Hammeren. 25 personer er så langt påmeldt. Fristen går ut 15. 

sept. Alt går etter planen. 
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Peffkurs 2, 1-3. oktober på Nordhue. Påmelding blir sendt ut til gruppene. Kurset er primært for de 

som har gått Peffkurs 1 tidligere og er vandrere (ungdomsskoleelever). 

 

Ledersamling, 3. oktober på Nordhue. Tema for samlingen er Kretsleir 2011, Ide-dugnad på årsplan 

2011.  

 

Speider- og roverforum, 1-3. oktober. Kretsen har ikke valgt noen og sender derfor ingen speidere. To 

rovere forespørres, Nora i Furnes og Sindre i Løten. Speidere og rovere må velges til neste ting – 

høsten 2010. Dette valget bør foretas ved en felles samling, f.eks. KBK. 

 

TV-aksjonen 2010, 24. oktober. Årets TV-aksjon går til flyktninghjelpen. Dette er en organisasjon som 

speiderne har samarbeid med. Gruppene oppfordres til å delta og lage opplegg ifm. TV-aksjonen. Det 

er fullt mulig å få god mediedekning. Ta evt. kontakt med Tone Evensen, som sitter i komiteen for 

Hedmark. 

 

 

HAMMEREN 

Planlagt dugnad for kretsen utgår. Løten foreldregruppe holder en dugnad 2. oktober.  

Planlagt paviljong er godkjent av kommunen og arbeidet med å bygge denne kan starte. Kretsen skal 

ikke betale eller bidra med noe. Alt av gjennomføring og kostnader tas av Løten speidergruppe. 

 

KRETSLEIR 2011 

Leirkomiteen er valgt og er som følger: 

Leder, Info/adm – Dag Ivar Mortensen  

Program, NK – Erland Bæk  

Teknisk – Geir Arne Sakrisvold 

Mat -  Hilde Frostvoll  

Helse/hygiene, evt. beredskap – Rikke Bergsbakken  

 

Komiteen drar på befaring lørdag 10. sept til Lomnessjøen (Rendalen), Osensjøen og Lutnæs (Trysil) 

Evt. grunneiere vil bli kontaktet etter dette. 

Nord-Trøndelag krets er invitert til å delta. De har takket ja og deltar med 150-200 speidere, samme 

som Hedmark. N-T vil ikke delta i planleggingen eller være representert i komiteen, men vil være 

aktive bidragsytere på leiren. 

 

Det jobbes kontinuerlig med leiren og mer informasjon vil komme på ledersamlingen 3. oktober. 

 

 

KRETSTING 2010 

Neste kretsmøte vil primært brukes til å produsere innkalling og sakspapirer. Styret tar et langt møte 

m/mat hos Tone Evensen. Styrets medlemmer forbereder hver sine deler til årsberetningen; 

 

NESTE MØTE 

Torsdag 5. oktober kl 16.30 hos Tone.   
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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 

 

 

 


