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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 sakliste 

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) 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) Endring av NSFs lover §2-2, gruppe 

b) Temahelg 11-12/3 2017, Mjølner speidergruppe 

c) Kretsbannerkonkurranse 5-7/5 2017, Ringsaker speidergruppe 

d) NM i speiding 9-11/6 2017, Sted: Skogmuseet, Elverum 
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1 a) valg av ordstyrer(e), stemmekorps, referent og to 
personer til å undertegne protokollen 

Forslag til ordstyrer: Roy Arild  

Forslag til referent: Arild 

1 b) godkjenning av innkalling 

Publisert på www.hedmarkkrets.no, gjort kjent via facebook side, facebook gruppe og epost til gruppeledere 

21. desember 2016. 

1 c) godkjenning av sakliste 

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 (§ 2-3-2). 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 2016 

8.-10. januar 2016 ble det arrangert ledertrenersamling i NSF, denne var på Sørmarka hotell og 

konferansesenter. Deltakere fra Hedmark var Hanne Mette Lundberg, Øystein Gonsholt, Jens Yngve Mathisen 

og Arild Brynhildsvold.  

 

Rover- og lederbowling 2016 ble avholdt på Røros fredag 22/1 -16 og på Hamar torsdag 28/1 -16. 

På Røros var det kun rovere og ledere fra Brekken speidergruppe, og 12 stk deltok. De tre beste plasseringene 

ble slik: 

1. Sondre med 107 poeng 

2. Hanne med 103 poeng 

3. Ole med 101 poeng 

På Hamar deltok 17 stk, fra Brumunddal, Romedal/ Vang, Mjølner og Løten speidergrupper. Her ble de tre 

beste plasseringene slik: 

1. Glenn R med 158 poeng 

2. Roy Arild med 115 poeng 

3. Delt mellom André og Tobias med 109 poeng 
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Dermed har vi kårets årets kretsmester i bowling, Glenn Remi! 

Vi takker for årets bowling, og gleder oss til neste gang. 

 

5.-7. februar 2016 forsøkte roverombudene å arrangere roversamling for alle rovere i 

Hedmark, denne ble dessverre avlyst pga få påmeldte. 

 

Lørdag 6. februar 2016 ble det avholdt kretsting for Hedmark krets på Klokkergården ved Løten kirke. 

Det møtte 36 personer til kretstinget som var flott tilrettelagt med servering osv av 1. Løten speidergruppe. 

 

Kretsstyret for 2016 har vært: 

-kretsleder Roy Arild Rugsveen 

-visekretsleder Rune Hoel 

-styremedlem Stian Ringstad 

-styremedlem Atle Mellum 

-styremedlem Arild Brynhildsvold 

-kasserer Hanne Mette Lundberg 

 

Helga 5.-6. mars 2016 arrangerte Røros speidergruppe temahelg på Røros for ca. 145 speidere/rovere og 30 

ledere. 

Mange av speidergruppene kom til Røros i løpet av fredagskvelden, og en del lå også ute begge nettene. 

I løpet av helga kunne speiderne og roverne prøve seg på tre av disse aktivitetene: Matlaging, 

Paracord/skinnarmbånd, Klatring, Grensetesting – høyt, trangt og mørkt (fra 12 år), Volleyball, Sjølforsvar, 

Kommunikasjon m/ semafor og morse, Førstehjelp (vinter), Drama, Ski, Gaterebus, Baking i steinovn 

(dobbeløkt, fra13 år), Folkemusikk, Isfiske, Geologi/gruvetur, Iglo, Hundekjøring, Leirbål, 

Isskulptur/snøfigurer, Sikkerhet på vintertur. 

Lørdag var det to økter i et strålende flott vintervær, etterfulgt av tre-retters middag og leirbål. 

På søndag var det en økt og avslutning og hjemreise etter en flott helg godt tilrettelagt av Røros 

speidergruppe. 

 

11.-13. mars 2016 deltok Hanne Mette Lundberg, Rune Hoel og Roy Arild Rugsveen på NSF sin samling for 

krets- og korpsledere. Samlingen var på Sørmarka kurs- og konferansesenter. 

 

Helga 15.-17. april 2016 arrangerte Mjøsklubben peffkurs 2 på Hammeren. 

Vi startet på fredag med litt teori inne, og noen sov inne og noen sov ute. 

Lørdag ble det planlegging av tur og ut på patruljetur i nærområdet. Deltakerne var delt inn i fire patruljer: 

Aaveq, Terianniaq, Aarluk og Natsiaq. 

Mens Nanoq (Bjørn Roger, Roy Arild, Einar, Hans Kristian og Kim) var kursstab og veiledere, og Qilanngaq 

(Thorbjørg og Eivor) holdt kjøkkenet i gang. 

Helgen og kurset ble avsluttet på søndagen etter en natt ute for alle sammen. Og 26 deltakere (10 fra Hedmark 

krets) mottok sitt peff 2 merke. 

En flott helg med en flott gjeng av speidere, veiledere og kursstab. 

 

Helga 29. april – 1. mai 2016 samlet 192 speidere seg på Feragen for kretsens dag. Deltagere fordelte seg slik: 

ledere: 29, rovere: 28, speidere: 97 og småspeidere: 38. 

Mange ankom fredagskvelden, og det var litt av en jobb å få opp teltene i den vinden som var på Feragen. 

Lørdag startet med flaggheis og åpning av kretsbannekonkurransen. Rett etter startet praktisk oppgave 1, lage 

en føringsbane med batteri og lysdiode. 

Ledere var en tur innom Stensaas reinsdyrslakteri for omvisning og smaksprøver. 

Deretter fulgte orientering hvor de skulle finne poster for å samle poeng, første patrulje til en post fikk flest 

poeng. 

Så kom teorioppgaven med 100 spørsmål, før dagens konkurranse ble avsluttet med praktisk oppgave 2, lage 

en teltmatte (tyrkermatte). 

Lørdagen ble avsluttet med leirbål inne på samfunnshuset. 

Søndagen startet med flagheis, og deretter rundløypa for kretsbannerkonkurransen. 

Småspeidere startet sin konkurranse på søndag, de hadde en rundløype med 6 poster. 

 



 

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). 

Resultat småspeiderkonkurransen: 

1. plass: Brumunddalsflokken, Brumunddal speidergruppe, 108 poeng 

2. plass: Ulv, Vang og Romedal speidergruppe, 98 poeng 

3. plass: Ulv, Brekken speidergruppe, 97 poeng 

Resultat kretsbannerkonkurransen: 

1. plass: Hjort, Brekken speidergruppe, 398,50 poeng 

2. plass: Bjørn, Brumunddal speidergruppe, 338,25 poeng 

3. plass: Bæver, 1. Løten speidergruppe, 338,00 poeng 

Disse tre patruljene er nå kvalifisert til å delta på NM i speiding i Røyken 10.-12. juni 2016. 

En stor takk til Brekken speidergruppe for et flott kretsarrangement, også en stor takk til alle som deltok i 

helga og gjorde denne til en flott opplevelse. 

 

Fredag den 3. juni 2016, møtte nesten 70 småspeidere og ledere opp til årets småspeiderleir som hadde fått 

navnet “Blanda Drops”, og stedet var Hammeren ved Rokosjøen i Løten. På fredagen så var det oppsetting av 

camp og bli kjent med hverandre. For mange var dette det aller første møte med speiderleir og leirlivet. 

Det var mange spente ansikter og ivrige stemmer, man kunne både se og høre når man beveget seg rundt i 

leieren. Hammeren er et flott sted som har lang tradisjon i Hedmark krets. 

Etter flaggheis på lørdag, så satte alle aktivitetene i gang for fullt! Alle var i godt humør og været var helt 

strålende, så vi kunne ikke hatt det bedre. Noen startet med godterifabrikk, 

hvor de laget hjemmelaget smoothies, og hadde frukt på pinner. Begeistringen var stor og noen ville ha med 

seg “oppskriften” hjem! 

En annen gruppe startet med å lage egen leirbålsunderholdning, som skulle fremføres ved leirbålet på lørdags 

kveld. Her var det noen som valgte å dramatisere eventyr, mens andre ønsket å fortelle vitser. Og vi kan godt 

røpe at underholdning ved leirbålet ble storartet, og latteren kunne høres langt inn i skogen! 

Så mens noen fant på vitser, så var det en gruppe som skulle lære å lage kokegrop, i skikkelig vikingstil. For 

man må jo ha mat når man er på tur/leir, og god mat er viktig sier vi i Furnes speidergruppe. I kokegropen 

skulle alle her da lære å helsteke et lammelår. Grave, og finne et passe antall steiner som skulle passe. 

En av de andre store trekkplastrene som veldig mange var spente på var egen zipline fra plattingen oppe i 

trærne og nedover mot enga. Og bruskasseklatring i furuskogen, og det 

ville vise seg at køen tok ingen ende ved disse aktivitetene. Mye latter og god steming! 

På kvelden koste alle seg med en god middag med helstekt lammelår og hjemmelaget 

potetmos, og leirbåslunderholdning som alle hadde laget sammen tidligere på dagen. 

Søndag var satt av til kanopadling, sikkerhet i kano, naturkjennskap, borddekking og 

førstehjelp. Dette ble en super dag dette også, og sola var med oss hele tiden. 

Tilsammen en flott helg for alle sammen! 

Hilsen oss i Furnes Speidergruppe. 

 

Helga 10.-12. juni 2016 ble NM i speiding arrangert ved Skogsborg i Røyken, og det deltok hele 125 patruljer. 

Vi gratulerer Ulv fra Hamar KM-speidere med 1. plassen og 446,5 poeng. 

Patrulje Hjort fra Brekken kom på en flott 5. plass med 421,5 poeng, 

patrulje Bjørn fra Brumunddal kom på 17. plass med 396,5 poeng 

og patrulje Bæver fra 1. Løten kom på 80. plass med 348,5 poeng. 

 

12.-14. august 2016 bisto "brødrene Dalton" i scoutriderstreff for norske og danske scoutridere på Nesflaten. 

Stedet for treffet var lagt til samfunnshuset på Nesflaten i Ryfylke. Vi hadde en flott rundtur på lørdagen på 

svingete veier, noe særlig danskene setter stor pris på. Det deltok totalt 34 danske og norske scoutridere. 

 

Årets lederløft ble leirløft i Bodø helga 23.-25. september 2016. Her fik vi sett leirområdet og vært med på 

noen aktiviteter, blant annet seiltur i Nordlandsbåt. Fra Hedmark deltok det 9 personer, noen av de deltok på 

vegne av stab Nord2017. 

 

Helga 30. september til 2. oktober 2016 arrangerte Mjøsklubben Peffkurs 1 på speiderhuset Høgvang på 

Brøttum. Hjem kom det en gjeng supermotiverte peffer og asser som er mer enn klare for å planlegge og 

gjennomføre egne patruljemøter. Håpet er at dere som er troppsledere lar dem få lov til det, og fortsette med 

videre peffkurs. 

Fra Hedmark krets deltok det 16 speidere 
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Helga 14.-16. oktober 2016 var det tid for speider- og roverforum. Dette ble 

arrangert på Gulsrud leirsted i Modum. Hedmark deltok med to speidere og en 

rover. 

 

Søndag 30. oktober 2016 ble det arrangert kretsting med tema terminliste frem til sommeren 2018. 

Det møtte 22 personer til et godt tilrettelagt arrangement av Østby MSK. 

 

4.-6. november 2016 var det tid for speiderting i Drammen. Det ble noen endringer i lover og 

førstegangsvedtak om endrede grunnregler og nytt speiderløfte.  

Hanne Mette Lundberg ble takket av etter 4 år i speiderstyret. 

I tillegg til Hanne Mette deltok Hedmark med 3 delegater og 1 observatør. 

 

Helga 12.-13. november 2016 arrangerte Mjøsklubben lederkurs trinn 2 på Kløverstua, Gjøvik. 

Trinn 2 omhandler modulene speidermetoden og treningsprogrammet, veiledning, egen enhet og planlegging  

Det var totalt 17 deltakere på kurset og 12 av de var fra Hedmark krets. 

 

St. Georgsgildene arrangerte fredsbønn i Domen 22. november 2016 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 2016 avholdt 2 kretsstyremøter. 

 

Ved inngangen av 2016 var det 13 aktive grupper i Hedmark med totalt 499 unike medlemmer (491 unike 

betalende medlemmer). 

Ved utgangen av 2016 var det 13 aktive grupper (3 av de arbeider sammen) i Hedmark med totalt 526? unike 

medlemmer (526? unike betalende medlemmer). 

 

Årsberetning Hammeren 

På Hammeren har det vært varierende aktivitet i år. Frem til 

sommeren var det lite utleie mens det har vært noe mere utleie 

etter sommeren og helt frem til årsskiftet. 

Det ble holdt småspeiderleir første helg i juni og Mjøsklubben 

arrangerte PEFF kurs i april. 

 

Det har blitt utført en god del dugnad på hovedhuset i år, gangen i 

1.etg er blitt malt og planen er å ta 

 2.etg i løpet av våren 2017. Hovedhuset er også malt utvendig. 

Innmaten i sikringsskapet er blitt skiftet, slik at alle kursene har 

jordfeilvern. Det er også byttet taklamper i gangen i 1 etasje. 

 

Dette vedlikeholdet er gjort etter at Kretsen og 1. Løten har satt opp en vedlikeholdsplan for Hammeren, som 

en del av leieavtalen som ble inngått mellom Hedmark krets og 1.Løten speidergruppe. 

 

I tillegg har det blitt gjort en del dugnadsarbeid utendørs. 

Uthuset som har vært en gjenganger i flere år anser vi nå som ferdig, lagerrommet i enden av uthuset har fått  

golv og hyller, så nå er det greit å oppbevare griller med mere der inne. 

 

Til slutt vil jeg igjen oppfordre flere av speiderne i kretsen til å bruke Hammeren 

 

Med vennlig hilsen  

Tom Evensen 

Vaktmester Hammeren 
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2 b) regnskap og revisjonsberetning 

REGNSKAP FOR PERIODEN 01.01.2016 – 31.12.2016 

 

INNTEKTER 

 

Kretskontingent drift a 100 kr     42.950,00 

Egenandel aktivitet speider kr     78.300,00 

Egenandel aktivitet led/rov kr       1.500,00 

Utleie Hammeren  kr     33.950,20 

Grunnstøtte Hedmark fylke kr     10.000,00 

Tilskudd Fylkeskommunen kr        * utbetales jan.2017 

Refusjon mva   kr       9.156,00 

Gaver    kr       1.523,00 

Salg merker   kr             0,00 

Reisefordeling   kr          330,00 

Renter drift/plassering  kr       1.535,12 

 

SUM    kr  179.244,32 

 

UTGIFTER 

Administrasjon,reise,   kr       5.600,00 

Leder/rover aktiviteter  kr     31.854,02 

Speideraktiviteter  kr   111.432,89 

Drift Hammeren  kr     26.822,50 

Bankomkostninger  kr              0,00 

Tilskudd kursdeltakelse  kr       6.000,00   

 

SUM    kr  181.709,41 

 

DRIFTSRESULTAT  - kr   2.465,09 

 

EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER/TIL FOND 

 

Kretskont Hammeren a 20,00 kr      8.530,00 

Renter forvaltning Tynset kr      1.856,38 

 

EKSTRAORDINÆRE UTGIFTER/FONDSDISPOSISJONER 

 

Investering Hammeren  kr             0,00 

Avskrivning andre eiendeler kr      5.000,00 

 

ÅRSRESULTAT  + kr  2.921,29 

 

BALANSEREGNSKAP 

 

Eiendeler 

 

Bank 1875 20 69251 drift kr      153.052,87 

Bank 1503.47.86671 plassering kr      254.056,69 

Bank 1875 09 03351 Tynset kr      339.379,14 

Bank 7162 05 46849 drift           kr        22.537,64 

Eiendommen Hammeren kr      360 000,00 

Beholdning andre eiendeler kr                 0,00  

 

Sum    kr  1.129.026,34 
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Gjeld og egenkapital 

 

Forvaltning Tynset gruppe kr     339.379,14 

Pantelån Hammeren  kr                0,00 

Egenkapital   kr     789.647,20 

 

Sum gjeld og egenkapital       kr 1.129.026,34 

 

INVESTERINGSFOND HAMMEREN (opprettet 1996) 

 

Bundet pr 01.01.16  kr      40.569,17 

+ Overførsel for 2016  kr        8.530,00 

+ Vedtak kretsting 2015  kr      50.000,00 

-investering 2016                    kr               0,00 

Bundet pr 311216  kr      99.099,17 

 

FORVALTNING TYNSET fra mai 2011 – 5 år 

Opprinnelig beløp 371.753,77 

 

Saldo 010116   kr   337.522,76 

Renter 2016   kr       1.856,38 

Utbetalinger 2016  kr              0,00 

Saldo 311216   kr   339.379,14 

 

FOND REISESTØTTE NORD 2017 vedtak fra kretsting 2016 

Vedtakssum   kr     45.414,49 

 

 

Gaupen 29.01.2017 

Hanne Mette Lundberg 

 

Revisjonsberetning: 

 

2 c) innsendte saker 

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 tilvarende forslag til sine 

kretsting/årsmøter i januar eller februar 2017. 

-Kretsstyrets innstilling: Forslaget vedtas 
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2 d) arbeidsplan 

Terminliste frem til sommeren 2018 ble vedtatt på kretstinget  30. oktober 2016.  

2 e) foreløpig budsjett og fastsettelse av kretskontingent 

Forslag budsjett 2017:   

   

Kretskontingent, drift 100,- * 400 40 000 

Kretskontingent, Hammeren 20,- * 400 8 000 

Egenandel aktivitet speider 100 000 

Egenandel aktivitet rover/leder 2 000 

Salg merker  1 000 

Utleie Hammeren  30 000 

Støtte og tilskudd  25 000 

Refusjon mva  5 000 

Gaver  1 000 

Bruk av fond Nord 2017  45 000 

Renter  0 

Sum inntekter   257 000 

 
 

 

Kretskontingent Hammeren 8 000 

Administrasjon og reise  20 000 

Kjøp merker  0 

Speideraktiviteter  115 000 

NM i speiding  15 000 

Rover/lederaktiviteter  24 000 

Reisestøtte Nord 2017  45 000 

Drift Hammeren  30 000 

Sum utgifter   257 000 

 

 

Kretskontingent for 2018: 

 

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 nå, skal velges ny for 2 år 

-visekretsleder Rune Hoel sitter 1 år til 

-styremedlem Atle Mellum sitter 1 år til 

-styremedlem Arild Brynhildsvold sitter 1 år til 

-styremedlem Stian Ringstad, sitter nå, skal velges ny for 2 år 
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3 b) valg av valgkomité og revisor 

-valgkomite for 2 år (Øystein Gonsholt sitter nå, skal velges nytt medlem for 2 år) 

-(Jens Yngve Mathisen sitter 1 år til i valgkomite, neste år som leder) 

 

-revisor for 1 år (Jens Yngve Mathisen sitter nå) 

3 c) valg av tilleggsrepresentanter og vararepresentanter til Speidertinget 

-ikke speiderting i 2017 

3 d) valg av to speiderrepresentanter og to roverrepresentanter samt 
vararepresentanter til Speider- og Roverforum.  

-ikke speider- og roverforum i 2017 

3 e) andre valg 

-roverombud, Ragnhild Holen og Ola Langen satt i 2015, skulle velges nye på temahelg i 2016 

 

 

 

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 

http://www.speiding.no/nyttig/?side=administrasjon.lover  

http://www.speiding.no/nyttig/?side=administrasjon.lover

