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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 saksliste
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) to 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) regionleir 2019 ved Vebjørn Skirbekk Sagmoen
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1 a) Valg av ordstyrer(e), stemmekorps, referent og to personer
til å undertegne protokollen
Ordstyrer: Roy Arild Rugsveen
Tellekorps: Hanne Mette Lundberg (Ringsaker) og Inga Brynhildsvold (Røros)
Referent: Arild Feragen (Brekken)
To personer til å undertegne protokollen: Gunnar Jervell (Mjølner) og Ruth Inger Teppen (Østby MSK)

1 b) Godkjenning av innkalling
Publisert på www.hedmarkkrets.no, gjort kjent via facebook side, facebook gruppe og e-post til gruppeledere
30. november 2018. Saksdokumenter lagt ut 24. januar 2019, og gjort kjent på samme måte som innkallingen.
Innkallingen ble godkjent.

1 c) Godkjenning av saksliste
Se forrige side.
Saklisten ble godkjent.

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. 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.
Forretningsorden ble godkjent.

2 a) Årsmelding 2018
Onsdag 17. januar 2018 ble det arrangert bowling for rovere og ledere, det ble arrangert på både Hamar og
Røros.
På Hamar deltok det 21 personer og de tre beste ble:
- Roy Arild med 133 poeng
- Terje med 131 poeng
- Eivind med 125 poeng
På Røros var det 12 som møtte opp og de tre beste ble:
- Sarah med 132 poeng
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- Marius med 100 poeng
- Tone og Arild med 90 poeng
Gratulerer til Roy Arild på Hamar som kretsmester i bowling.
19.-21. januar 2018 arrangerte NSF nasjonal ledertrenersamling på Knattholmen ved Sandefjord. Deltakere fra
Hedmark var Arild Brynhildsvold og Roy Arild Rugsveen.
Roversamling 26.-28. januar 2018 på Borgen, Nordhue. Her deltok det 4 rovere fra
Mjølner og 4 andre rovere
Lørdag 10. februar 2018 ble det arrangert kretsting på Gaupen skole.
Kretstinget startet med et foredrag av Halvard Olestad. Han er far til Kari fra TV programmet “Ingen grenser”.
Han hadde et engasjerende innlegg om at man ikke skal
begrense hva barn kan klare.
Deretter hadde vi ordinære årsmøtesaker for de 37 fremmøtte. Og alle speidergrupper i kretsen var
representert.
Stor takk til Ringsaker speidergruppe for godt tilrettelagt møte og bevertning.
Kretsstyret for 2018 har bestått av:
- Kretsleder Roy Arild Rugsveen
- Visekretsleder Inga Konow
- Styremedlem Lene Bækkevold
- Styremedlem Atle Mellum
- Styremedlem Terje Kristiansen
- Kasserer Hanne Mette Lundberg
Helga 10.-11. mars 2018 var det tid for årets merkehelg i Hedmark krets. Denne ble arrangert av Brumunddal
speidergruppe, og stedet var Brumunddal ungdomsskole.
Noen ankom allerede på fredag kveld, mens noen kom til åpning lørdag klokken 09.00.
Frem til avslutning på søndag så var det mange forskjellige aktiviteter. Speiderne kunne velge fire aktiviteter
blant disse: Fysikk i roteteltet, Air Scout- Litt flyteknikk, Livredning i vann, Bål, Brannvern, Førstehjelp, Lek,
Kokk, Søtsaker, Rappellering, Folkedans, Speiderhistorie, Elektriker, Rusgift, Drama og Smed.
Roverne hadde mulighet til å være med på trafikksikkerhet på NAF sin øvingsbane.
På denne helga så deltok det totalt ca. 170 speidere med stort og smått.
En stor takk til alle som bidro til gjennomføringen av øktene, og ikke minst til Brumunddal speidergruppe for
flott tilrettelegging av årets merkehelg.
Fredag kveld 13. april 2018 møtte 22 speidere, fordelt med 6 fra Gudbrandsdal krets, 3 fra Vestoppland krets
og 13 fra Hedmark krets til patruljeførerkurs 2 på Hammeren i Løten.
I tillegg deltok 9 ledere i stab, fordelt med 1 fra Gudbrandsdal krets, 4 fra Vestoppland krets og 4 fra Hedmark
krets.
Fredag startet med inndeling i patruljer (alle med navn fra Jungelboken som var rammen rundt kurset), bli litt
kjent, samt noe teori rundt det å planlegge og gjennomføre en patruljetur.
Lørdag fortsatte med flaggheis og morgensamling, og fortsatte med planlegging av patruljeturen før vi gikk ut
til overnattingsstedet og slo leir, lagde middag med dessert og avsluttet dagen med leirbål.
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Søndag startet også med strålende sol, scouts own, og retur tilbake til Hammeren før
kursavslutning.
Mjøsklubben arrangerer peff 1 på høsten og peff 2 på våren.
Og etter peff 2 er det peff 3 som skal gjennomføres i patruljen hjemme.
Søndag 6. mai 2018 arrangerte Hedmark krets kurs i trygge og inkluderende møter på Koppang. Her hadde vi
fått med oss Ksenia Sazonova fra forbundskontoret til å gjennomføre dette kurset for de 14 fremmøtte.
Helga 27.-29. april 2018 ble det arrangert kretsbannerkonkurranse (KBK) og småspeiderdag på Røros.
Røros speidergruppe var arrangør av KBK, mens Mjølner speidergruppe hadde ansvaret for selve
småspeiderkonkurransen.
De fleste av kretsens speidere ankom Røros i løpet av fredag kveld og KBK startet på lørdag morgen.
Den første praktiske oppgaven var å lage en modell av Hyttklokka. Etter dette var det
teoretisk oppgave etterfulgt av praktisk 2; lage omelett til hele patruljen.
Så var det tid for orientering i Røros by før dagen ble avsluttet med leirbål ved Doktortjønna.
Søndag startet som lørdag med flaggheis. Deretter var det rundløype i KBK og start av
småspeiderkonkurransen.
Furnes speidergruppe ble vinnere av årets småspeiderkonkurranse og Ka sitt skinn.
Kretsbannerkonkurransen endte slik:
1. plass i KBK, patrulje Bjørn fra Brumunddal speidergruppe.
2. plass i KBK, patrulje Ørn fra Røros speidergruppe.
3. plass i KBK, patrulje Ørnene fra Røros speidergruppe.
(disse tre patruljene skal representere Hedmark krets i årets NM i speiding)
Totalt deltok det 186 personer i tillegg til et ikke ubetydelig antall foreldre fra Røros som bisto med den
praktiske gjennomføringen av helga.
Deltakere var fordelt slik:
- 37 småspeidere fordelt på 8 patruljer
- 93 speidere fordelt på 17 patruljer
- 17 rovere
- 14 småspeiderledere
- 25 speiderledere
En stor takk til Røros speidergruppe for et veldig flott arrangement.
Småspeiderleiren 2018 ble arrangert av Løten speidergruppe 1.-3. juni på Hammeren.
45 småspeidere fra Brumunddal, Mjølner, Furnes og Løten speidergrupper.
I tillegg var det med 15 ledere og det var også hjelp fra 4 av roverne fra Løten.
Aktivitetene var: lørdag, kanonatursti, forskjellige aktiviteter med Farmen som tema og zipline, i tillegg ble
det også en badetur til Kolboden i det varme været.
Søndag ble det laget bue, knutetavle og tovet skjerfknute.
Det var en flott helg med strålende sol og god varme, og alle hadde ei fin helg.
Årets NM i speiding ble avholdt på Nøtterøy i Vestfold helga 15.-17. juni 2018.
Hedmark krets deltok med tre patruljer og de endte på følgende plasser:
- Bjørn fra Brumunddal speidergruppe 8. plass og 412 poeng.
- Ørn fra Røros speidergruppe 46. plass og 371 poeng.
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- Tiur fra Ringsaker speidergruppe 49. plass med 370 poeng.
(Tiur fra Ringsaker fikk delta på NM da Ørn og Ørnene ble slått sammen til en patrulje)
I tillegg deltok to fra Brekken i stab. Hanne Mette Lundberg var hoveddommer.
Godt levert alle sammen.
Vi gratulerer også Ravn i 5. Hamar KFUK-KFUM speidere med 1. plassen i NM i speiding med 428 poeng.
Reisebrev fra to av lederne:
Tone Rygg, Røros speidergruppe:
Patrulje Ørn fra Røros speidergruppe deltok i NM for andre år på rad, og endte på 46. plass i årets
konkurranse. Dette var en forbedring på 50 plasser fra i fjor og patruljen er godt fornøyd med årets innsats. I
NM deltok åtte av patruljens ni 15-åringer, som alle mener at praktiske oppgaver er morsommere enn
teoretiske. De var derfor mest fornøyde med utforminga av værhanen i praktisk oppgave 1 og med
orienteringsløpet der de leverte 12. beste resultat. Gutta fra Røros har mye godt humør og synes at det å delta i
NM er ’gørartut’.
Øystein Gonsholt, Ringsaker speidergruppe:
Patrulje Tiur deltok i NM for første gang og skuffelsen med 4.plassen fra KBK ble forvandlet til stor glede og
spenning da Ørn og Ørnene ble Ørn og Tiur fikk bli med til NM likevel. Tiur hadde øvet på de ulike
elementene ved å kikke på gamle NM oppgaver og med nytt patruljeflagg medbragt var spenningen stor da
lørdagens konkurranser tok til. Etter lørdagen, med blant annet orientering matoppgave og
vindmølleproduksjon lå Tiur rimelig greit an. Spesielt fornøyd var Tiur med matoppgaven. Hevert oppgaven
med å tømme bøtta i sirkel på søndag samt pionering kunne nok gått bedre. NM er litt maraton og man må ha
fullt fokus til siste slutt. En 49. plass er bra første gang i NM synes vi. Tiur er godt fornøyd, lærte en masse og
er knalltent på revansje under årets KBK. NM er målet! Tiur knyttet godt kameratskap med flere patruljer,
spesielt med gutta fra Ørn, Røros.
Inntrykket er at arrangementet gikk veldig bra og var godt organisert. Været var også i godlage, med unntak av
ei kraftig regnskur tidlig om morgenen søndag, inkludert et par skikkelige tordenskrall. Imidlertid intet
problem for arrangementet, utover en teltevakuering der vannet fant å renne gjennom.
Helga 28.-30. september 2018 arrangerte Mjøsklubben patruljeførerkurs 1 på Borgen, Nordhue.
Kurset tok for seg det å planlegge og gjennomføre et patruljemøte.
Kurset samlet 22 deltagere fra 3 kretser. De var fordelt slik: 3 speidere fra Vestoppland krets, 6 speidere fra
Gudbrandsdal krets og 13 speidere fra Hedmark krets.
I staben var det 2 fra Vestoppland krets, 1 fra Gudbrandsdal krets og 3 fra Hedmark krets.
Speiderne sov ute i telt begge netter, og våknet til litt snø lørdag morgen. Og det holdt seg grått og vindfullt
hele dagen. Søndagen var det strålende sol.
Hyggelig å holde kurs for motiverte speidere, og vi ønsker alle velkommen til patruljeførerkurs 2 til våren.
19.-21. oktober 2018 ble det arrangert speider- og roverforum av Norges speiderforbund i Stavanger.
Fra Hedmark krets deltok Oliver Høitomt og Martha Baldisol på speiderforumet.
Inga Konow og Eivind Kjos Amb representerte Hedmark krets på roverforumet.
20. og 21. oktober 2018 var 74 speidere, ledere og rovere samlet til JOTA/JOTI i
Nybygda.
Fem speidergrupper var representert, både i og utenfor kretsen.
De representerte gruppene var Brøttum speidergruppe, 5. Hamar KFUK-KFUM speidergruppe, Furnes
speidergruppe, Røros speidergruppe og Brumunddal speidergruppe.
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Her foregikk det flere aktiviteter, deriblant JOTA (teori og praksis), PMR
(teori og praksis), JOTI, brobygging, morse, laging av tennbriketter og orientering.
På mange av aktivitetene var det speidere
som hadde ansvaret og fikk testet lederegenskapene sine.
Det ble et flott arrangementet gjennomført av Brumunddal speidergruppe i år også.
Søndag 28. oktober 2018 var det samlet 20 personer fra 9 speidergrupper i Hedmark krets på Framnes i
Engerdal. Her hadde Engerdal speidergruppe lagt til rette på en god måte med både mat og hus for de
fremmøtte, og vi fikk vedtatt terminliste frem til sommeren 2020.
2.-4. november 2018 ble det gjennomført speiderting i Norges speiderforbund på Hell i Trøndelag.
Her deltok Stian Haugli, Roar Dahlen og Roy Arild Rugsveen som delegater fra Hedmark krets.
I tillegg var Hanne Mette Lundberg tilstede som valgkomite, samt Øystein Gonsholt for Speidermuseet.
Øystein ble også overrasket med å få tildelt Sølvulven for sin innsats for speiderbevegelsen.
Helga 10.-11. november 2018 arrangerte Mjøsklubben lederkurs trinn 1 kurs på Hammeren i Løten. Kurset ble
gjennomført etter den nye planen for trinn 1 kurs.
31 deltakere gjennomførte kurset. Disse var fordelt slik:
- 1 fra Vestoppland krets
- 3 fra Glåmdal krets
- 4 fra Gudbrandsdal krets
- 4 fra Sogn og Fjordane krets
- 19 fra Hedmark krets (veldig fornøyd med dette)
I staben hadde vi 1 veileder fra Gudbrandsdal krets, 2 fra Vestoppland krets, 3 fra Hedmark krets og samt 1
kjøkkenhjelp fra Sogn og Fjordane.
Dette var en godt motivert gjeng og vi håper på å se igjen de fleste på lederkurs trinn 2.
St. Georgsgildene arrangerte fredsbønn i Hamardomen tirsdag 20. november 2018 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 2018 avholdt ett ordinært kretsstyremøte, i tillegg har vi hatt
dialog/kommunikasjon på enkeltsaker fortløpende via e-post og andre digitale meldingstjenester.
Ved starten av 2018 var det 13 aktive grupper (3 av de arbeider sammen) i Hedmark med totalt 529 unike
medlemmer 513 unike betalende medlemmer).
Ved utgangen av 2018 var det 13 aktive grupper (3 av de arbeider sammen) i Hedmark med totalt 489 unike
medlemmer (467 unike betalende medlemmer).
1. februar 2019
Kretsstyret

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).

Årsberetning Hammeren
2018 har vært et rolig år på Hammeren. På utleiefronten har det vært veldig stille.
Løten hadde kollektivuke etter påske og Mjøsklubben hadde Peff2.
I Juni var det småspeiderleir i et fantastisk vær.
Mjøsklubbens Lederkurs ble gjennomført siste helg i november.
Vedlikehold / dugnad. Soverommene i 2 etasje har fått ny farge og
gardiner. Terassedøra har blitt byttet og stua har også fått ny farge.
Vi syns det ble fint, mangler i skrivende stund bare nye gardiner.
Det har blitt kjøpt inn ny hoveddør, men den har vi ikke fått på plass
ennå.
Ellers har skigarden mot vegen fått seg nye staur.
Ottestad 6. januar 2019
Tom Evensen
Årsmeldingen for 2018 ble godkjent.
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2 b) Regnskap og revisjonsberetning

REGNSKAP FOR PERIODEN 01.01.2018 – 31.12.2018
INNTEKTER
Kretskontingent drift a 100
Egenandel aktivitet speider
Egenandel led/rov/reise
Utleie Hammeren
Tilskudd Fylkeskommunen
Gaver
Refusjon mva
Renter drift/plassering
Egenandel buss kretsarr.
SUM

kr 42.560,00
kr 19.147,70 *
kr
1.441,50
kr 30.000,00
kr 45.000,00
kr
0,00
kr
8.532,00
kr
1.921,55
kr 36.600,00 **
kr 185.202,75

UTGIFTER
Administrasjon,reise,
Leder/rover aktiviteter
Speideraktiviteter
Drift Hammeren
Tilskudd reise Nord 2017
Buss kretsarr.
Speiderting 2018
Speider / roverforum 2018
NM 2018
Tilskudd Jamboree/styrets disp
Profilering i gruppene
SUM

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

DRIFTSRESULTAT

15.421,00
31.335,17
26.356,49
13.622,00
5.585,74
66.659,20 **
16.239,00
15.130,00
16.000,00
10.000,00
0,00
216.348,60

Budsjett
40.000
100.000
2.000
30.000
50.000
1.000
5.000
0
0
236.000
20.000
25.000
116.000
25.000
20.000 **
13.000
13.000
16.000
30.000
30.000
308.000

- 31.145,85

EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER/TIL FOND
Kretskont Hammeren a 20,00
Andel overskudd NM 2017

kr 8.500,00
kr 32.500,00

8.000

EKSTRAORDINÆRE UTGIFTER / FONDSDISPOSISJONER
Investering Hammeren
ÅRSRESULTAT

kr

13.838,00
- 3.983,85

* Sluttregnskap for KBK 2018, temahelg 2018 og JOTA 2018 ikke klart
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BALANSEREGNSKAP
Eiendeler
Bank 1875 20 69251 drift
Bank 1503.47.86671 plassering
Bank 1875 09 03351 Tynset
Bank 7162 05 46849 drift
Eiendommen Hammeren
Beholdning andre eiendeler
Sum

kr 35.077,65
kr 417.764,90
kr
690,28
kr 37.857,98
kr 360 000,00
kr
0,00
kr 851.390,81

Gjeld og egenkapital
Forvaltning Tynset gruppe
Pantelån Hammeren
Egenkapital
Sum gjeld og egenkapital

kr
690,27
kr
0,00
kr 850.700,53
kr 851.390,81

(2017: 854.684,38)

INVESTERINGSFOND HAMMEREN (opprettet 1996)
Bundet pr 01.01.18
+ Overførsel for 2018
-investering 2018 (dør)
Bundet pr 311218

kr 108.259,17
kr
8.500,00
kr 13.838,00
kr 102.921,17

FORVALTNING TYNSET fra mai 2012 – 5 år
Opprinnelig beløp 371.753,77
Saldo 010118
Renter 2018
Utbetalinger 2018
Saldo 311218

kr 136.520,01
kr
690,27
kr 136.520,00
kr
690,28

Gaupen 28.01.2019
Hanne Mette Lundberg
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Revisjonsberetning for perioden 1. januar til 31. desember 2018.
Regnskapet for Hedmark krets av Norges Speiderforbund for siste regnskapsår er
revidert.
Tilsendt materiell er oversiktlig og greit. En bilagsperm og kassadagbok er gjennomgått. Det er ikke funnet
noen feil og alt stemmer.
Regnskapet for perioden viser et årsresultat på – 3.983,85. noe som er mye bedre enn budsjettert resultat. Det
bemerkes at regnskapet for KBK 2018, Temahelg 2018 og Jota 2018 mangler.
Bankinnskudd pr 31. desember er Kr 490 700,53.
Det er ikke tatt med de 690,28 som kretsen har på konto til forvaltning fra Tynset Speidergruppe.
Dette viser god økonomi.
Min anbefaling er at regnskapet for perioden 1. januar til 31. desember 2018 godkjennes.
Brumunddal 9. februar 2019
Jens Yngve Mathisen
Valgt revisor
Regnskapet for 2018 ble godkjent ved akklamasjon etter anbefaling fra revisor.

2 c) Innsendte saker
Ingen innsendte saker.

2 d) Arbeidsplan
Terminliste frem til sommeren 2020 ble vedtatt på kretstinget 28. oktober 2018.
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2 e) Budsjett og fastsettelse av kretskontingent
Kretskontingent, drift
Kretskontingent, Hammeren
Egenandel aktivitet speider, rovere og ledere
Utleie Hammeren
Støtte og tilskudd
Refusjon mva
Renter
Bruk av disponible midler
Sum inntekter

100,- * 400
20,- * 400

40 000
8 000
100 000
30 000
35 000
5 000
0
63 500
281 500

Kretskontingent Hammeren
8 000
Administrasjon og reise
20 000
Profilering av speiding i gruppene
10 000
Øke aktivitetsnivå i kretsen.
(Disponeres av kretsstyret)
10 000
Medlemsaktiviteter
100 000
Deltakeravgift kurs
25 000
Reisetilskudd til kretsarrangementer * **
60 000
NM i speiding
16 000
Speider- og roverforum
0
Speiderting
0
Arbeidskapital regionleir 2019
7 500
Drift Hammeren
25 000
Sum utgifter
281 500
* Når reise gjøres på billigste måte dekker kretsen utgifter over kr 300,- per speider. Gruppen søker refusjon.
** 30.000,- øremerkes til reisetilskudd for regionleir, fordeles til gruppene i kretsen etter antall deltagere.
Budsjettet for 2019 godkjennes med fotnoter.
Kretskontingent for 2020:
Forslag: Beholdes på kr 120,- (hvor kr 20,- går til Hammeren)
Forslag til kretskontingent for 2020 godkjennes.
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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 Inga Konow sitter 1 år til
- styremedlem Atle Mellum sitter 1 år til
- styremedlem Terje Kristiansen sitter 1 år til
- styremedlem Lene Bækkevold, sitter nå, skal velges ny for 2 eller 1 år
Nytt styremedlem for 2 år:
- Stian Haugli, Furnes (21 stemmer)
- Vebjørn Skirbekk Sagmoen, Mjølner (12 stemmer)
34 stemmer, en forkastet (begge navn på stemmeseddel)
Stian Haugli, Furnes er valg som nytt styremedlem for 2 år.
Ny kretsleder for 2 år:
Ved kretstingets start var det ingen kandidater, men det kom frem en kandidat under valget.
Vebjørn Skirbekk Sagmoen, Mjølner velges som ny kretsleder i Hedmark krets ved akklamasjon.

3 b) Valg av valgkomité og revisor
Valgkomite for 1 år: Rita Veslum sitter nå, skal velges nytt medlem for 2 år.
Arild Brynhildsvold sitter 1 år til i valgkomite, neste år som leder.
Nytt medlem i valgkomtieen for 2 år ble: Lene Bekkevold, Ringsaker
Revisor for 1 år: Jens Yngve Mathisen sitter nå.
Ny revisor for 1 år ble: Jens Yngve Mathisen, Brumunddal ble gjenvalgt.

3 c) Valg av to tilleggsrepresentanter og vararepresentanter til Speidertinget
Velges ikke i 2019.

3 d) Valg av to speiderrepresentanter og to roverrepresentanter samt
vararepresentanter til Speider- og Roverforum.
Velges ikke i 2019.

3 e) Andre valg
Roverombud:
- Forslag fra sittende kretsstyre 2017 er at det må tilstrebes at det sitter minst en rover i kretsstyret og at
roverombudet er ett av kretsstyremedlemmene.
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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
https://speiding.no/om-oss/lover-og-retningslinjer

Trysil 10. februar 2019

(sign.)___________________________________
Signatur referent, Arild Feragen (Brekken)

(sign.)____________________________________
Signatur protokoll, Gunnar Jervell (Mjølner)

(sign.)_____________________________________
Signatur protokoll, Ruth Inger Teppen (Østby MSK)
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Vedlegg 1: Deltakere kretsting 10/2 2019
Hedmark krets av NSF
Pr 10.02.19
Nr

Navn

Gruppe (repr.)

1

Roy Arild Rugsveen

Kretsstyret (5)

Inga Konow
Lene Bækkevold
2

Terje Kristiansen
Atle Mellum
Ingen

Alvdal (3)

3

Lusie Frostvoll Kuraas

Brekken (5)

4

Hilde Frostvoll

5

Oline Kurås

6

Arild Feragen

7

Geir Arne Sakrisvoll

8

Jens Yngve Mathisen

9

Janne Kristin Torp

10

Linda Nathalie Foss

11

Ann-Cathrin Standal

12

Stian Haugli

13

Martin Dæhlin Kristiansen

14

Kristin Kjøs

15

Nils Asbjørn Kant

16

Gunnar Jervell

17

Tommy Wernberg

18

Vebjørn S. Sagmoen

19

Øystein Gonsholt

20

Hanne Mette Lundberg

21

Inger Agnethe Syversen

22

Inga Dogg Steinthorsdottir

23

Henrik Berg

24

Georg Sølvsberg

25

Ola Nerhagen

Brumunddal (6)

Engerdal (4)

Furnes (5)

Løten (10)

Mjølner (8)

Ringsaker (7)

obs Martin Bratberg
obs Maria Strandberg
26

Rita Veslum

Romedal/Vang (5)
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27

Arild Brynhildsvold

28

Jørgen Borgos

29

Hilde Sundt

30

Emilie Løkken

31

Inga Brynhildsvold

32

Katarina Steensen

33

Åsmund Teppen

34

Ruth Inger Teppen

Røros (6)

Østby MSK (3)

obs = observatører uten stemmerett
tall i parentes er antall med stemmer inkludert gruppeleder
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