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REFERAT FRA STYREMØTE, Hedmark krets av NSF 
Styremøte i Hedmark krets av NSF.  
Dato: 24.september 2019 
Tid: 2000 og utover 
Sted: Telefon   
 
                                                                                                                                   
Til stede: Vebjørn, Inga, Atle, Stian og Terje 
Referent: Inga 
 
Sak 1.  Godkjenning av innkalling og sakliste  
Godkjent 
 
Sak 2.  Status i gruppene (nye ledere, ledermangel, oppstart av ny enheter, 
osv.)  
Vang/Romedal har ingen aktivitet, grunnet ledersituasjon? De har et 
speiderhus som de har til disposisjon så lenge det er speideraktivitet der. 
Vebjørn tar kontakt med Vang/Romedal. God aktivitet i Brumunddal. Ringsaker 
har litt manko på ledere, det samme gjelder Furnes (men det går!). Terje tar 
kontakt med Røros. Situasjonen i Brekken er grei, litt manko på ledere også her. 
Mjølner ok, god leder/rover-situasjon. Løten ok? Engerdal har litt mindre 
aktivitet enn i fjor, ny leder på plass. Østby driver som de har gjort. Prøver å 
opprettholde speidergruppen i Alvdal. Kretsstyret tar kontakt med hver gruppe 
for en oppdatering på situasjonen før neste kretsstyremøte.  
 
Sak 3. Oppnevning av kretsens ambassadør til Agenda 2021 
Terje ble oppnevnt til kretsens ambassadør.  
 
Sak 4. KL/KS samlingen (Hvem kan delta?)  
Vebjørn, Terje og Atle deltar på dette.  
 
Sak 5.  Førstehjelpsutstyr 
Mottatt alt av førstehjelpsutstyr, med unntak av hjertestarteren som skal 
monteres på Hammeren. Den kommer mest sannsynlig på nyåret. Alt 
førstehjelpsutstyr vil bli lagret på Hammeren når det ikke er i bruk i en av 
gruppene. Det vil bli gitt info om dette på kretstinget.  
 
Sak 6.  Kretsting – terminliste 
Vebjørn lager et utkast til terminlisten i løpet av uke 39.  
 
Sak 7. Oppnevning av roverombud 
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Dette tar vi opp på kretstinget.  
 
Sak 8. Eventuelt 
Neste kretsstyremøte blir 10.00 søndag den 20. oktober, i 
forbindelse med kretstinget.  
 
Jakkene til kretsrepresentantene er bestilt og kommer før JOTI/JOTA.  
 
 
 


