
 

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 14.08.2018 
 

Sted: Kvernhusvegen 6, Elverum 

Tidsrom: 1700-1930 (startet med middag og småprat) 

Tilstede:  Atle Mellum, Terje Kristiansen og Roy Arild Rugsveen  

Ikke tilstede: Lene Bækkevold og Inga Konow 

Referent: Roy Arild Rugsveen  

 

 

Saksliste 
 

Vedtatt pr meldinger 11/10 2017: 
Viser til Roverstevnet 2017: https://speiding.no/arrangementer/roverstevnet-2017  

Vedtak fra kretsstyret: 

Rovere fra Hedmark krets vil få dekket tilsvarende deltakeravgiften (kr 500,-) etter personlig søknad på 

epost til kretsleder@hedmarkkrets.no etter at man har deltatt på stevnet. 

Om denne støtten benyttes til deltakeravgift eller reise avgjør den enkelte søker. 

 

Vedtatt pr meldinger 25/4 2018: 

"Heisann. Mjølner Speidergruppe ønsker å invitere den danske og svenske gruppen vi gjennomførte et 

Erasmuss+ prosjekt med i 2017. 

Kan de delta som gjestepatruljer i KBK 2019? 

Har du innvendinger, så svar raskt. 

Med vennlig speiderhilsen/Best regards 

Stian Ringstad" 

Kretsstyret stiller seg positive til deltakelse med 2 patruljer så fremt de stiller utenfor konkurransen i 

KBK og om plasser til NM. 

 

Temahelg 2019: 

Etter ønske fra arrangør av temahelg 2019 så er denne flyttet til helga 1.-3. februar 2019. 

 

--- 

 

Status økonomi Hedmark krets 

Inntekter og utgifter frem til august 2018 balanserer godt. Reisetilskudd til kretsens arrangementer har 

blitt en del dyrere enn budsjettert, men har vært en god ordning som forhåpentligvis har medført større 

deltakelse på disse arrangementene. 

Beklageligvis så ser det også i år ut som om det tar lang tid å få inn regnskapene fra kretsarrangementene. 

 

Speider- og roverforum 2018 

Dato: 19. okt – 21. okt, 2018 

Sted: Quality Airport Hotell, Stavanger 

 

Valgte representanter fra kretsting 2018: 

-speiderrepresentant 1 ble:   Oliver Høitomt (Ringsaker) 

-varaspeiderrepresentant 1-1 ble:  Halvor Sirnes (Røros) 

-varaspeiderrepresentant 1-2 ble:  Terje Østby (Røros) 

-speiderrepresentant 2 ble:  Martha Baldisol (Ringsaker) 

-varaspeiderrepresentant 2-1 ble:  Inga Brynhildvold (Røros) 
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-varaspeiderrepresentant 2-2 ble:  Jenny Uren (Røros) 

-varaspeiderrepresentant 2-3 ble:  Marte Mellum (Brumunddal) 

-rovererrepresentant 1 ble:   Inga Konow (Brekken) 

-vararoverrepresentant 1 ble:   Henrik Berg (Ringsaker) 

-rovererrepresentant 2 ble:   Eivind Kjos Amb (Ringsaker) 

-vararoverrepresentant 2 ble:   Henrik Berg (Ringsaker) 

 

Påmelding innen 23. august. 

Kretsleder følger opp aktuelle deltakere. 

 

Speiderting 2018 

Dato: 02. nov – 04. nov, 2018 

Sted: Scandic Hell (ved Trondheim lufthavn, Værnes) Trondheim 

 

Valgte representanter fra kretsting 2018: 

-tilleggsrepresentant 1 ble:  Stian Haugli (Furnes) 

-vararepresentant 1-1 ble:  Henrik Berg (Ringsaker) 

-vararepresentant 1-2 ble:  Eivind Kjos Amb (Ringsaker) 

-tilleggsrepresentant 2 ble:  Roar Dahlen (Røros) 

-vararepresentant 2 ble:  Åsmund Gautrik Teppen (Østby) 

 

Påmelding innen 23. august. 

Kretsleder følger opp aktuelle deltakere. 

 

Krets-/regionleir 2019 

Leirstedet Kvernmoen i Aremark, Østfold, er booket i perioden 24.-30. juni 2019. 

(leirstedet tilgjengelig fra lørdag 22. juni.) 

Samarbeider med Vestoppland og sannsynligvis Hedmark og Oppland KM speidere. 

Leirkomiteen er ikke fastsatt, men kretsstyret ønsker at det skal være unge ledere/rovere som skal utgjøre 

leirkomiteen. (Leirsjef, teknisk, administrasjon, forsyning, program, helse/sikkerhet/beredskap osv). 

Spre dette ut i gruppene, og kom med navn. 

 

Kretsting 2019 

Kretstinget skal avholdes søndag 10. februar 2019 klokken 1100-1500 på Østby. 

På dette kretstinget skal det blant annet velges ny kretsleder (nåværende: Roy Arild)  og ett styremedlem 

(nåværende: Lene). 

Valgkomite er Rita Veslum og Arild Brynhildsvold. 

Kretsstyret ber gruppene allerede nå begynne arbeidet med å rekruttere til kretsstyret. 

 

Løft 2019 

Helga 21.-23. september 2019 arrangeres årets løft i Mo i Rana. 

Påmeldingsfrist 3. september. 

Deltageravgift kr 700,-, denne vil dekkes av Hedmark krets for deltagere fra Hedmark krets. 

 

 

Referent 

Roy Arild Rugsveen  

 


