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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) Årsmøtegjest er Silje Kroken(Speiderstyret)

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).

1 a) Valg av ordstyrer(e), stemmekorps, referent og to personer
til å undertegne protokollen
Forslag til ordstyrer: Vebjørn Skirbekk Sagmoen
Forslag til tellekorps:
Forslag til referent: Arild Feragen
To personer til å undertegne protokollen:

1 b) Godkjenning av innkalling
Publisert på www.hedmarkkrets.no, gjort kjent via Facebook side, Facebook gruppe og epost til gruppeledere 29. november 2019. Saksdokumenter lagt ut 2. Februar 2020, og gjort
kjent på samme måte som innkallingen.
Foreslås godkjent.

1 c) Godkjenning av saksliste
Se forrige side.
Saklisten foreslås 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 foreslås godkjent.
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2 a) Årsmelding 2020

Leder- og roverbowling 2019
Tradisjon tro så ble det bowling i 2019 også.
Det deltok 6 personer på Røros og 23 personer på Hamar.
Alle spilte onsdag 16. januar 2019.
De tre beste på Røros ble:
-Sarah med 130 poeng
-Anders med 112 poeng
-Marius med 107 poeng
De tre beste på Hamar ble:
-Stefan med 169 poeng (han hadde også en serie med 151 poeng)
-Roy Arild med 147 poeng
-Amund med 137 poeng
Vi gratulerer Stefan som årets overlegne kretsmester i bowling
Merkehelg 2019
Vi hadde en trivelig helg 2.- 3.februar på Lund skole i Løten.
Vi var 115 speidere, 10 rovere og 25 ledere fra gruppene, Mjølner, Brekken, Brumunddal, Furnes, Ringsaker,
Røros, Vang og Romedal, Alvdal og Løten.
Det ble tatt fordypningsmerker i: Bål, Livline, Flagg, Pionering, Foto og Film, Webmaster, Speiderhistorie,
Husstell, Baker, Leirbål, i tillegg hadde vi laget egne merker i Yoga og Crossfit som ble gjennomført på
Family sports club i Løten. Til slutt hadde vi også Spikke/tælje merke som var laget for helga.
Arrangør av helga var Brekken og Løten speidergrupper
Kretstingets årsmøte 2019
Søndag 10. februar 2019 ble det avholdt kretsting (årsmøte) for Hedmark krets.
Kretstinget ble avholdt i Innbygda, Trysil, og med nesten alle grupper representert (en gruppe manglet). Totalt
var det 36 personer tilstede, hvor 34 var representanter med stemmerett.
På slutten av årsmøtet så var det tid for valg og det ble inn to nye inn i kretsstyret.
Det nye kretsstyret for 2019/2020 består nå av:
-Kretsleder Vebjørn Skirbekk Sagmoen (valgt i 2019)
-Visekretsleder Inga Konow
-Styremedlem Stian Haugli (valgt i 2019)
-Styremedlem Atle Mellum
-Styremedlem Terje Kristiansen
Vi vil takke Østby MSK for flott bevertning og husrom.
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Kretsens dag 2019
Helga 03.-05. mai 2019 ble det arrangert kretsbannerkonkurranse (KBK) og
småspeiderdag i Elverum
Mjølner speidergruppe var arrangør av KBK, mens Furnes speidergruppe hadde
ansvaret for selve småspeiderkonkurransen.
De fleste av kretsens speidere ankom Elverum i løpet av fredag kveld og KBK startet på
lørdag morgen.
Den første praktiske oppgaven var å lage en mini katapult. Etter dette var det teoretisk
oppgave etterfulgt av praktisk 2; lage middag til hele patruljen.
Så var det orientering som Elverum o-klubb sto for, før dagen ble avsluttet med et trivelig
leirbål.
Søndag startet som lørdag med flaggheis. Deretter var det rundløype i KBK og start av
småspeiderkonkurransen.
Totalt deltok det 217 personer i tillegg til noen foreldre fra Mjølner som bisto med den
praktiske gjennomføringen av helga.
Vi hadde i år også med oss en patrulje fra Sverige som deltok i konkurransen.
En stor takk til Mjølner speidergruppe og Furnes speidergruppe for et veldig flott
arrangement.
1. plass i KBK, patrulje Ørn fra Røros speidergruppe.
2. plass i KBK, patrulje Tiur fra Ringsaker speidergruppe.
3. plass i KBK, patrulje Gaupe fra Brekken speidergruppe.
(disse tre patruljene skal representere Hedmark krets i årets NM i speiding)
Småspeiderleiren 2019
Småspeiderleiren 2019 ble arrangert av Ringsaker speidergruppe 31/5-2/6 på Hammeren.
65 småspeidere fra Brumunddal, Mjølner, Furnes, Engerdal, Ringsaker og Løten
speidergrupper.
I tillegg var det med noen ledere og rovere.
Aktivitetene var blandt annet bygging av bondegård, hinderløype, teater, kanopadling, lage
fiskestang, spikke fløyte og lage bestikkpose.
Vi hadde ei flott helg med varierende vær, og alle hadde ei fin helg.
Krets- og korpsledersamling 2019
Våren 2019 deltok Terje og Vebjørn på krets- og korpsledersamlingen på Knattholmen i
Sandefjord.
Høsten 2019 deltok Atle, Terje og Vebjørn på Krets- og korpsledersamlingen på Mesnali i
Ringsaker.
Regionleir Kvernmoen 2019
Regionleiren for 2019 var på Kvernmoen i Aremark kommune. Leieren var en felles
kretsleir mellom Hedmark krets og Vest-Oppland krets. Hedmark krets deltok med 124
deltagere av totalt 219 deltagere.
Leieren hadde mange ulike aktiviteter, bland annet haik, markedsdag og andre økter fylt
med gruppebidrag.
Hedmark krets hadde følgene roller i leirkomiteen; programsjef Vebjørn Skirbekk
Sagmoen, forsyningssjef Hanne Hoel, administrasjonssjef Malin Storsveen og i tillegg
Hanne Mette Lundberg og Inger Agnethe Syversen i stab.
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JOTA/JOTI 2019
Helga 19. til 20. oktober 2019 var mange av kretsenes speidere samlet til årets
Jota/Joti arrangement i Nybygda utenfor Brumunddal. Det er tredje året på rad
Brumunddal speidergruppe arrangerer Jota/Joti som et kretsarrangement. I år, som
tidligere hadde vi gjester fra Brøttum Speidergruppe og KM speidere fra Hamar.
Vi hadde hjelp av to radioamatører til radiokommunikasjon med resten av
speiderverden.
Av andre aktiviteter kan nevens; Teori PMR og amatørradio, praksis med amatørradio (JOTA), PMR i praksis
inkl. GPS, bruskasseklatring, orientering, tankelesning, lage nøkkelring, nettvett, JOTI, lage drage og
kommunikasjon med semaforflagg.
Under JOTA og JOTI snakket og chattet vi med speidere fra hele verden.
På lørdag var kretsenes rovere samlet for å planlegge vinterens tema-/merkehelg.
Søndag var kretstinget samlet for å planlegge terminliste for kommende arrangement.
Selv om værgudene ikke viste seg fra sin beste side med regn, vind og små varmegrader var dette en flott helg
hvor store deler av kretsens speidere var representert.
Det ble et flott arrangement gjennomført av Brumunddal speidergruppe i år også.
Kretsting – terminliste 2019
Søndag 20. oktober 2019 var det samlet 25 personer fra 12 speidergrupper i Hedmark krets
på Nybygda i Brumunddal. Her hadde Brumunddal speidergruppe lagt til rette på en god
måte med både mat og hus for de fremmøtte, og vi fikk vedtatt terminliste frem til
sommeren 2021.
Fredslyset 2019
St. Georgsgildene arrangerte fredsbønn i Hamardomen tirsdag 26. november 2019 med
utsendelse av fredslyset fra Betlehem. Det var veldig godt fremmøte, både i Domen og på
Hamar speidersenter med kaffe og kaker etterpå.
Kretsstyremøte 2019
Hedmark krets har i løpet av 2019 avholdt tre ordinært kretsstyremøte, og et ekstraordinære
kretsstyremøte.
I tillegg har vi hatt dialog/kommunikasjon på enkeltsaker fortløpende via e-post og andre
digitale meldingstjenester.
Medlemstall 2019
Ved starten av 2019 var det 13 aktive grupper (3 av de arbeider sammen) i Hedmark med
totalt 488 unike medlemmer (466 unike betalende medlemmer).
Ved utgangen av 2019 var det 13 aktive grupper (3 av de arbeider sammen) i Hedmark med
totalt 485 unike medlemmer (462 unike betalende medlemmer).
2. februar 2020
Kretsstyret

Årsberetning Hammeren
HAMMEREN 2019
Utleie/ arrangementer
Det var en rolig start, men tok seg opp mot sommeren, før det roet seg igjen utpå høsten.
Men totalt sett mye bedre enn 2018.
Mjøsklubben arrangerte PEFF 2 i april og Ledertrening i november. Det var også
Småspeiderleir i starten av juni.
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Vedlikehold/ dugnader
Løten hadde to dugnader i slutten av april, da ble det vedhogst, opprydding utendørs
og husvask både i huset og Olestua. På dugnadene i høst ble omsider ytterdøra byttet
og det ble ryddet mer ved og div vedlikehold utvendig.
Har ikke kommet i gang med bad og vannsystemet ennå, men vi har en plan. Et
prosjekt som overføres fra 2019.
Sommergartner Nils Asbjørn har også i sommer klippet gresset , stor takk for det.
Vi har allerede noen bestillinger for 2020, håper det kommer flere som vil bo på
Hammeren.
Takk for i år

Tom Evensen
Årsmeldingen for 2019 foreslås godkjent.
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2 b) Regnskap og revisjonsberetning

REGNSKAP FOR PERIODEN 01.01.2019 – 31.12.2019
INNTEKTER

Budsjett

Kretskontingent drift a 100

kr

39.500,00

40.000

Egenandel aktivitet speider

kr

135.200,00

100.000

Egenandel led/rov/reise

kr

0,00

Utleie Hammeren

kr

30.469,00

30.000

Tilskudd Fylkeskommunen

kr

45.000,00

35.000

Gaver

kr

1.562,81

Momskompensasjon

kr

13.267,00

Renter drift/plassering

kr

2.837,05

Tilbakebetalt arbeidskap.

Kr

7.500,00

5.000

63.500

Fra disponible midler

SUM

kr 275.335,86

281.500

Administrasjon,reise,

kr

25.066,00

20.000

Leder/rover aktiviteter

kr

15.697,80

Speideraktiviteter

kr

158.700,91

100.000

Drift Hammeren

kr

23.532,18

25.000

Bankomkostninger

kr

0,00

Arbeidskapital kretsleir

kr

7.500,00

7.500

Buss kretsarr. refundert

kr

40.493,94

30.000

Økt aktivitets/styrets disp

kr

15.600,00

10.000

NM 2019

kr

13.450,00

16.000

Tilskudd deltakelse kretsleir

kr

29.972,00

30.000

Profilering i gruppene

kr

1.775,00

10.000

Profilerieng kretsen

kr

9.600,00

SUM

kr 341.387,83

UTGIFTER

DRIFTSRESULTAT

281.500

- 66.057,97

EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER/TIL FOND
Kretskont Hammeren a 20,00

kr

7.900,00

Andel overskudd kretsleir

kr 126.175,77

8.000
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EKSTRAORDINÆRE UTGIFTER/FONDSDISPOSISJONER
Investering Hammeren

kr

0,00

ÅRSRESULTAT

+68.023,80

BALANSEREGNSKAP
Eiendeler
Bank 1875 20 69251 drift

kr

188.870.19

Bank 1503.47.86671 plassering

kr

370.544,42

Bank 1875 09 03351 Tynset

kr

0,00 konto avsluttet

Bank 7162 05 46849 drift

kr

0,00 konto avsluttet

Eiendommen Hammeren

kr

360 000,00

Beholdning andre eiendeler

kr

0,00

Sum

kr

919.414,61
(2018: 851.390,81)
(2017: 854.684,38)

Gjeld og egenkapital
Pantelån Hammeren

kr

Egenkapital

kr 919.414,61

Sum gjeld og egenkapital

0,00

kr 919.414.61

INVESTERINGSFOND HAMMEREN (opprettet 1996)
Bundet pr 01.01.19

kr

102.921,17

+ Overførsel for 2019

kr

7.900,00

-investering 2019

kr

0,00

Bundet pr 311219

kr

110.821,17

Gaupen 22.01.2020
Hanne Mette Lundberg
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Revisjonsberetning
Revisjonsberetning er foreløpig ikke klar.

2 c) Innsendte saker
Ingen innsendte saker.

2 d) Arbeidsplan
Terminliste frem til sommeren 2020 ble vedtatt på kretstinget 28. oktober 2018.

2 e) Budsjett og fastsettelse av kretskontingent
Budsjett er foreløpig ikke klart.

3 a) Valg av kretsleder, visekretsleder, medlemmer og eventuelt
varamedlemmer til kretsstyret
-

kretsleder Vebjørn Skirbekk Sagmoen sitter 1 år til.
visekretsleder Inga Konow sitter nå, skal velges ny for 2 eller 1 år.
styremedlem Atle Mellum sitter nå, skal velges ny for 2 eller 1 år
styremedlem Terje Kristiansen sitter nå, skal velges ny for 2 eller 1 år
styremedlem Stian Haugli sitter 1 år til.

3 b) Valg av valgkomité og revisor
Valgkomite for 1 år:
Arild Brynhildsvold sitter nå, skal velges nytt medlem for 2 år.
Lene Bekkevold sitter 1 år til i valgkomite, neste år som leder.
Revisor for 1 år: Jens Yngve Mathisen sitter nå, skal velges ny for 1 år.

3 c) Valg av to tilleggsrepresentanter og vararepresentanter til Speidertinget
3 d) Valg av to speiderrepresentanter og to roverrepresentanter samt
vararepresentanter til Speider- og Roverforum.

3 e) Andre valg
Roverombud:
Valgt på kretsting - terminliste 2019: Stian Haugli og Sigrid Konow

Retningslinjer for Hedmark krets av Norges speiderforbund
Disse retningslinjene kommer i tillegg til enhver tid gjeldende lover og retningslinjer i
NSF.
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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
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