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08.01.2020  

REFERAT FRA STYREMØTE, Hedmark krets av Norges speiderforbund  
Dato:   Onsdag 8. januar 2020  
Tid:   21:00 – 22.00   
Sted:   Telefonkonferanse via Messenger  

Tilstede: Vebjørn Skirbekk Sagmoen(kretsleder), Inga Konow (Visekretsleder),                                                         
Stian Haugli(Kretsstyremedlem), Atle Mellum(Kretsstyremedlem), Terje Kristiansen(Kretsstyremedlem  
  

Merknader:     
        

  

DAGSORDEN  
Sak 1   Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt referat fra forrige møte.   

Sak 2   Mjøsklubben – Hvordan kan vi bli bedre (Se vedlegg 1 og 2)  
  
Sak 3   Oppsummering av KL/KS  

Sak 4   Evaluering av kretsstyrets jobb for 2019  

Sak 5   Forberedelser til Kretstingets årsmøte (se vedlegg 3)  

Sak 6   Hvordan går det med planleggingen av Tema/merkehelgen  

Sak 7   Ny webside eller beholde dagens (Se vedlegg 4)  

Sak 8   Eventuelt  

Vel møtt!   

  

Med hilsen  
Hedmark krets av Norges speiderforbund  

  

Vebjørn Skirbekk Sagmoen  
Kretsleder  
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Inga Konow  
Referent  

  
  

  

Sak 1    Godkjenning av innkalling og dagsorden, samt 
referat fra forrige møte  
   Ingen kommentarer til innkalling og dagsorden.  

Vedtak  
Innkalling og dagsorden, samt referatet fra forrige møte ble enstemmig godkjent.   

  

Sak 2  Mjøsklubben – Hvordan kan vi bli bedre (Se vedlegg 1)  

 Kretsleder i Gudbrandsdal krets ønsker tillatelse fra kretsstyret til å se på eventuelle stordriftsfordeler 
med et samarbeid på tvers av kretsene. Vi i kretsstyret er usikker på om vi ønsker et samarbeid, men gir 
godkjennelse til å se på eventuelle fordeler og ulemper.   

     

Vedtak  
Vi gir Kretsleder i Gudbrandsdalen krets tillatelse til å se på eventuelle stordriftsfordeler med et samarbeid på 
tvers av kretsene.  

  

Sak 3  Oppsummering av KL/KS  
  Atle, Terje og Vebjørn fortalte om hva som ble pratet om på KL/KS 

Vedtak  
Oppsummering tas til orientering  

Sak 4  Evaluering av året som har gått, og kretsstyrets arbeid  
    Syns selv vi er aktive på det meste og at vi får gjort de oppgavene som er forventet av oss.  

Vedtak  
Ingen vedtak  

  

Sak 5  Forberedelser til kretstingets årsmøte (Se vedlegg 2)  

• Inviterer speiderstyremedlem Silje Kroken til kretstingets årsmøte. Foreslår at hun prater om 
speiderstyre og forbundets prosjekter eller noe annet interessant som et lite avbrekk i 
kretstinget.   
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• Det må velges ett eller to nye medlemmer til valgkomiteen. I tillegg 
står Inga Konow (visekretsleder), Terje Kristiansen 
(kretsstyremedlem) og Atle Mellum (kretsstyremedlem) på valg, alle 
stiller til gjenvalg. Jens Yngve Mathisen (revisor) står også på valg.  

• Det skal velges to representanter til speiderforum og to til roverforum 
(inkl. vara). Det skal også velges to representanter (i tillegg til kretsleder), samt to vara til 
speidertinget (8.-10. oktober).  

Vedtak  
De overstående punktene tas til orientering  

  

  

Sak 6 Hvordan går planleggingen til tema/merkehelgen  

 Roverne er godt i rute.  

Vedtak  
De overstående punktene tas til orientering  

    

Sak 7 Ny webside eller beholde dagens?   
  Er relativt fornøyde med dagens nettside og ser ikke helt behovet for å legge ned arbeid i en mer 

moderne og forbedret nettside.  

Vedtak  
De overstående punktene tas til orientering  

  

Sak 8. Eventuelt  

• Hedmark krets av Norges speiderguttforbund ble stiftet 25. februar 1923. 96 år i 2019 - 100 år i 
2023. Det må planlegges en feiring i forbindelse med dette. Tenker at dette er noe vi kan 
diskutere på kretstinget.  

I. Vurdere å opprette en 100-årsjubileums komite.  
II. Datoen for 100-årsjubileum ser ut til å passe bra. For det er en lørdag (25. februar 

2023) 24.- 26. februar 2023  

• Stabilt medlemstall på rundt 500!  

Vedtak  
De overstående punktene tas til orientering  
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Vedlegg 
     

  
 Vedlegg 1: Mjøsklubben – Hvordan kan vi bli bedre 
Vedlegg 3: Se innkalling til kretstingets årsmøte 

 

    

    

                  02.12.2019  

Mjøsklubben – Hvordan kan vi bli bedre  

  

Mjøsklubben består av vest Oppland krets, Gudbrandsdal krets og Hedmark krets. Kretsene er i dag 
200-300-500 medlemmer.   

 Kretsene har hver for seg vedtatt at sammenslåing ikke er veien å gå. En eventuell sammenslått krets 
vil dekke et veldig stort areal og det vil være langt mellom gruppene i ytterkant. Vi tror heller ikke det 
blir lettere å rekruttere medlemmer til kretsstyret og arrangementsstaber om vi blir en stor krets.  

 Vi har allerede i dag et meget godt samarbeid om peffkurs og lederkurs i Mjøsklubben.  

  

 Men det er fint å få utredet forskjellige måter å samarbeide på ytterligere for å få stordriftsfordeler, 
uten nødvendigvis å tenke på sammenslåing.  

  

Noen måter alternativer:  

  

Samarbeid om administrativ ressurs.  
- Sekretær (lønnskostnader, ansettelsesforhold) o Regnskap  

o Hjemmesider og facebook o 
Arrangementskoordinator/terminliste  

o Info til gruppene  
Ulemper med en slik ordning, vi er tre separate kretsen med tre separate økonomier, og at alt 
arbeidet må gjøres tre ganger.  
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Slå oss sammen som administrativ enhet, men fortsette 
kretsarbeidet som før.  
  

Det er også andre måter å organisere dette på, og det er disse mulighetene vi 
må utforske videre.   

  

 Jeg ber da om tillatelse fra kretsstyrene i alle kretsene til å kunne se på forskjellige måter vi kan få 
stordriftsfordeler. Selv om sammenslåing ikke er aktuelt, vil jeg også se på hvilke fordeler (og 
ulemper) dette vil kunne gi.   

  

  

  

Eli-Brit Ytterstad Holen  

Kretsleder Gudbrandsdal krets  

Gudbrandsdal krets av Norges speiderforbund 

http://gudbrandsdal.speiderkrets.no 
Member of the World Organization of the Scout Movement (WOSM) and the World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). 
  

 


