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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) Orientering ang. Agenda 2021 Fjolls til fjells ved Lars Deglum Østby
b) 1.Grue Speidergruppe var fra og med 01.01.2021 en del av Hedmark krets.
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1 a) Valg av ordstyrer(e), stemmekorps, referent og to personer til
å undertegne protokollen
Forslag til ordstyrer: Roy Arild Rugsveen
Forslag til tellekorps:
Forslag til referent:
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 2. Desember 2020. Saksdokumenter lagt ut 31.Januar 2021, 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 2020
Tradisjon tro så ble det Leder- og roverbowling i 2020 også.
Det ble dessverre for få påmeldte på Røros, så vi mp gjenoppta den tradisjonen til neste år
igjen. På Hamar var det fullbooked i Bowlinghalen, så vi flyttet arangementet til Bowling 1
i Elverum.
Onsdag 15.Januar møtes 11 ledere og rovere til bowling i Elverum
De tre beste ble:
-Stefan med 126 poeng
-Monika med 108 poeng
-Vebjørn med 97 poeng
Vi gratulerer Stefan som årets overlegne kretsmester i Bowling!

Merkehelg 2020
Merkehelga 2020 ble avholdt 24.-26. januar på Kirkenær
skole i Furnes. Det var ca. 100 speidere som deltok på
helga, i tillegg til 36 ledere og rovere. Denne gangen var
det roverne som hadde ansvaret for merkehelga, og det ble
arrangert utelek, elektriker-merket, hundekjøring og
keramikk. Det var ei kald helg, men mange speidere sov
ute, enten i telt/lavvo eller under åpen himmel.
Lørdagskvelden ble det arrangert leirbål ute, og vi hadde
også en flott presentasjon fra Jamboree 2019 av de
speiderne som hadde deltatt på dette.

Kretstingets årsmøte 2020
Søndag 9. februar 2020 ble det avholdt kretsting (årsmøte)
for Hedmark krets.
Kretstinget ble avholdt i Brekken og med alle grupper representert. Totalt var det 43 personer tilstede, hvor 39
var representanter med stemmerett og 4 deltok som observatører.
Silje kroken var årsmøtegjest og holdt en hilsningstale på vegne av speiderstyret.

Det nye kretsstyret for 2020 består nå av:
-Kretsleder Vebjørn Skirbekk Sagmoen (valgt i 2019)
-Visekretsleder Inga Konow ble gjenvalgt
-Styremedlem Stian Haugli (valgt i 2019)
-Styremedlem Eivor Mathisen nyvalgt
-Styremedlem Terje Kristiansen ble gjenvalgt
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Vi vil takke Brekken speidergruppe for flott bevertning og husrom

Krets- og korpsledersamling 2020
Lørdag den 18.April 2020 deltok Terje og Vebjørn på digitalt krets- og
korpsledersamlingen.
Peffkurs 2
Helga 28.-30. august 2020 arrangerte Mjøsklubben peffkurs 2, dette kurset er det som ble utsatt fra april.
10 speidere og 7 i stab møtte opp fredag kveld på Skolla leirsted i Ringsakerfjellet.
(3 speidere fra Løten, 3 speidere fra Gjøvik og 4 speidere fra Ringsaker)
Fredag ble det fremmøte og bli litt kjent, før patruljene lagde seg overnattingsplass ute og sov godt til lørdag
morgen.
Lørdag startet med morgensamling, og vi fortsatte med temaer før planlegging av patruljeturen.
Patruljeturen ble planlagt og målet ble Bunkerudtjernet, ca 4 km unna hvor det ble rigget overnattingssted,
lagd middag og gjennomført leirbål før soveposene ble funnet frem.
Søndag var også en fin dag selv om dagen startet med regn før morgensamlingen. Etter den så var det å rydde
leirplassen og retur til Skolla leirsted for lunsj og avslutning av kurset.
Etter at de nå har gjennomført peff 1 og peff 2 så gjenstår peff 3 som skal gjennomføres hjemme i gruppa som
en patruljetur.
Peffkurs 1
Helga 25.-27. september 2020 arrangerte Mjøsklubben patruljeførerkurs 1 (speidermøte) på Borgen, Nordhue.
Speidere og stab møtte opp på fredag kveld, med masse vind og regn.
20 speidere og 11 ledere/stab/veiledere, fordelt slik: 20 fra Hedmark krets, 8 fra Vestoppland krets og 3 fra
Sogn og Fjordande krets.
Litt bli kjent aktiviteter, mat og rundløype.
Alle speidere overnattet utendørs begge netter.
Lørdag var det mye vind og regn, såpass mye at det ikke var aktuelt å heise flagget, og derfor ble
morgensamlingen innendørs.
Etter denne var det planlegging og gjennomføring av første patruljemøte før lunsj og flere temaer etter lunsjen.
Ble tid til å gå promenadestiene til Helge Væringsaasen før organisering av patruljetelt, middag og leirbål.
Søndag var det såpass vær at flagget kunne heises og morgensamling ble ute på pynten.
Deretter planlegging og gjennomføring av det andre patruljemøtet før lunsj og kursavslutning.
Takk for oss og en hyggelig helg med lærevillige speidere og dyktig stab.

Speider- og roverforum 2020
9.-11. oktober 2020 ble det arrangert speider- og roverforum av Norges speiderforbund i
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Askim. Fra Hedmark krets deltok: Martin Dæhlin Kristiansen og Martha Baldishol på
speiderforumet. Marte Emilie Nordby Mellum representerte Hedmark krets på
roverforumet.

Kretsting – terminliste 2020
Søndag 18. oktober 2020 var det samlet 25 personer fra 12 speidergrupper i Hedmark krets
på til hedmark krets første heldigitale kretsting.
Speidertinget 2020
13.-15 november 2020 ble det gjennomført speiderting i Norges speiderforbund, denne
gangen som et digitalt møte. Her deltok Inga Brynhildsvold, Roy Arild Rugsveen og Inga
Konow som delegater fra Hedmark krets.
Koronaavlysninger
Som følge av koronapandemien så har kretsstyret vært nødt til å avlyse flere av kretsarrangementene som var
planlagt gjennomført i 2020. Kretsarangementene som ble avlyst var; Kretsbannerkonkuransen og
småspeiderkonkuransen, Småspeiderleieren, kretsens Jota-Joti arrangement. Fredslyset ble heller ikke noe av i
år.

Kretsstyremøter
Hedmark krets har i løpet av 2020 avholdt fire ordinære kretsstyremøter, alle styremøtene
ble avholdt som videomøter.
I tillegg har vi hatt dialog/kommunikasjon på enkeltsaker fortløpende via e-post og andre
digitale meldingstjenester.
Medlemstall
Ved starten av 2020 var det 13 aktive grupper (3 av de arbeider sammen) i Hedmark med
totalt 485 unike medlemmer (462 unike betalende medlemmer).
Ved utgangen av 2020 var det 11 aktive grupper i Hedmark med totalt 459 unike
medlemmer (443 unike betalende medlemmer).
1.Vang speidergruppe og 2.Romedal speidergruppe ble i 2020 offisielt nedlagt. 1.Romedal
og Furnes Speiderguppe har tatt imot de gjenværende medlemmene i de to nedlagte
speidergruppene
31.Januar 2021
Kretsstyret
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Årsberetning Hammeren
HAMMEREN 2020

Utleie/aktivitet
2020 ble et annerledes år, men da lammelsen roet seg litt, hadde vi noe utleie i juni og litt i
august, september før det ble stille igjen.
Vedlikehold/dugnader
Som følge av at vi ikke har hatt speideraktivitet som normalt, har det også blitt lite
dugnadsarbeid i året som har gått. Den eneste trofaste har vært Nils Asbjørn som har holdt
gresset nede også i sommer.
Så får vi håpe ting normaliserer seg i løpet av 2021

Tom Evensen

Årsmeldingene for 2020 foreslås godkjent
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2 b) Regnskap og revisjonsberetning
HEDMARK KRETS av Norges Speiderforbund

REGNSKAP FOR PERIODEN 01.01.2020 – 31.12.2020
INNTEKTER

Budsjett

Kretskontingent drift a 100

kr

37.700,00

48.000 (40+8)

Egenandel aktivitet

kr

44.550,00

20.000

Egenandel led/rov/reise

kr

0,00

Utleie Hammeren

kr

30.000,00

30.000

Tilskudd Fylkeskommunen

kr

0,00

25.000

Gaver/bankinnskudd Rena Spg

kr

10.266,43

Momskompensasjon

kr

22.117,00

10.000

Renter drift/plassering

kr

1.476,12

3.000

SUM

kr

146.109,55

Administrasjon,reise,

kr

1.976,00

20.000

Leder/rover aktiviteter

kr

25.749,24

110.000

Speideraktiviteter

kr

67.580,08

Kursavgifter

kr

10.500,00

20.000

Drift Hammeren

kr

22.985,00

25.000

Bankomkostninger

kr

0,00

Buss kretsarr. refundert

kr

0,00

25.000

NM 2020

kr

0,00

15.000

Profilering i gruppene

kr

0,00

5.000

Speider/roverforum

kr

4.950,00

16.000

0,00

15.000

speider

228.000

UTGIFTER

Speiderting
Fra EK, underskudd aktivitet

kr

SUM

kr 133.740,32

DRIFTSRESULTAT

25.000
276.000

+ 12.369,23

EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER/TIL FOND
Kretskont Hammeren a 20,00

kr

7.540,00

8.000
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EKSTRAORDINÆRE UTGIFTER/FONDSDISPOSISJONER
Investering Hammeren
ÅRSRESULTAT

kr

+19.909,23

0,00
-48.000

BALANSEREGNSKAP
Eiendeler
Bank 1875 20 69251 drift

kr

207.335,21

Bank 1503.47.86671 plassering

kr

371.988,63

Eiendommen Hammeren

kr

360 000,00

Beholdning andre eiendeler

kr

0,00

Sum

kr 939.323,84
(2019: 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 01.01.209

kr

110.821,17

+ Overførsel for 2020

kr

7.540,00

+ Overskudd kretsleir, andel

kr

22.700,00

-investering 2020

kr

0,00

Bundet pr 311220

kr

141.061,17

kr

22.700,00

AGENDA 2021
Vedtak kretsting

Gaupen 25.01.2021
Hanne Mette Lundberg
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Revisjonsberetning 2020.
Revisjonsberetning
Jeg har revidert kretsens regnskap for 2020. Regnskapet inkluderer resultatregnskap og
balanse. Alle posteringer er kontrollert mot originalbilag, og balansen er kontrollert mot
eksterne oppgaver i den grad det foreligger.
Jeg anbefaler kretstinget å vedta det fremlagte regnskap som Hedmark krets sitt regnskap
for 2020 med et årsoverskudd på kr. 19 909 og sum eiendeler utgjør kr. 939 323.

Elverum, 08. februar 2021
Gunnar Jervell

2 c) Innsendte saker
Innsendt sak nr. 1
Innsendt av Kretsleder Vebjørn Skirbekk Sagmoen på vegne av kretslederene i
Mjøsklubben
Tidligere Hedmark fylke og Oppland fylke ble ved årsskifte 2019-20 slått sammen til
Innlandet Fylke. I tidligere Hedmark fylke opererte bare Hedmark krets og Glåmdalen
krets, i tidligere Oppland fylke opererte bare Vestoppland krets og Gudbrandsdalen krets.
mens i Innlandet vil det nå operere tre NSF kretser; Hedmark krets, Vestoppland krets og
Gudbrandsdalen krets (Glåmdalen krets ble lagt ned ved nyttårsskiftet 2020-21).
I Norges speiderforbund sine retningslinjer for kontaktutvalg for grupper og kretser står
det følgende:
«Kontaktutvalg for kretser I et fylke der det arbeider flere kretser, skal det opprettes et
kontaktutvalg. Utvalget skal bestå av minst en representant for hver krets, og skal komme
sammen minst to ganger i året. Kontaktutvalget skal ivareta speidernes kontakt med
fylkeskommunale myndigheter.»
Dette sammen med at Kretslederne i Mjøsklubben ønsket å legge til rette for mer
samarbeide mellom kretsene, men også samarbeid med Innlandet KFUK-KFUM-Speideren
og St.Georgsgildene i Innlandet.
Tanken er at Innlandet speiderråd skal fungere som et kontaktutvalg, men også som et
koordinerende organ for felles aktivitet. Speiderrådet vil samtidig være et samtale- og
samarbeidsforum. Når vi samler alle speiderkretsene så har vi også en sterkere stemme opp
mot Innlandet Fylkeskommune.
Dette forslaget medfører heller ingen tydelige ulemper for kretsen, det er ingen
medlemsavgift og Speiderrådet gis heller ingen myndighet ovenfor kretsene.
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For at Hedmark krets skal kunne gå inn som medlem i Innlandet speiderråd må
kretstinget godkjenne Speiderrådets vedtekter. *
Forslaget lyder derfor slik:
1. Kretstinget gir Kretsstyret mandat til å ta Hedmark krets inn som medlem i
Innlandet Speiderråd
2. Kretstinget godkjenner forslaget til vedtekter for Innlandet speiderråd
*Vedtektene til Innlandet speiderråd ligger nederst i dokumentene
Kretsstyrets Innstilling: Kretsstyret innstiller på å imøtekomme forslaget

Innsendt sak nr. 2
Innsendt av Lars Deglum Østby
Sommerleir Agenda 2021, Fjolls til fjells får status som kretsleir.
Opplysninger som må med til sakens behandling og informasjon:
1. Det er viktig for leiren at den får kretsstatus. Det er viktig for deltakere og for organisasjonen.
(speiderbevegelsen)
2. Samtlige grupper bortsett i fra Brekken er deltakende på arrangørsiden. Det antas at også Brekken vil
delta, samt bidra.
3. Det er valgt en corona- vennlig lokasjon hvor det gis stort rom for justeringer og tilpasninger.
4. Det er valgt en lokasjon som ikke koster noe selv om leiren avlyses. Det som evt måtte komme på som
kostnad er toaletter, men der jobber vi for at det ikke skal bli kostnader selv ved avlysning.
5. Det er også en buffer fra forrige leir som kan benyttes som sikkerhet.

Kretsstyrets Innstilling:

2 d) Arbeidsplan
Terminliste frem til sommeren 2022 ble vedtatt på kretstinget 18. oktober 2020.

2 e) Budsjett og fastsettelse av kretskontingent
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INNTEKTER
kretskontingent drift a 100,00
kretskontingent Hammeren a 20
egenandel deltakere aktivitet
Leieavtale Hammeren
Støtte og tilskudd
Momskompensasjon
Gaver
Renter
Agenda 2021 fra avsatte midler
SUM

42000
8400
60000
30000
0
5000
0
1000
22700
169100

UTGIFTER
Kretskontingent Hammeren
Admin og reise
Aktivitet og kretsarr.
Subsidiering kursavgifter
Tilskudd fellesbuss kretsarr.
NM i speiding
Markering kretsen 100 år
Drift Hammeren
Agenda 2021

8400
11000
67000
20000
15000
25000
22700

SUM

169100

Budsjett for 2021 foreslås godkjent

Fastsettelse av kretskontingent for 2022:
Kretsstyret foreslår at kretskontingenten beholdes på 150,- kr.
130 kr til kretsen og 20,- kr til Hammernfondet.
Kretskontingent for 2022 foreslås godkjent

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

kretsleder Vebjørn Skirbekk Sagmoen sitter nå, skal velges ny for 2 år.
visekretsleder Inga Konow sitter 1 år til.
styremedlem Eivor Mathiasen sitter 1 år til.
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-

styremedlem Terje Kristiansen sitter 1 år til.
styremedlem Stian Haugli sitter nå, skal velges ny for 2 eller 1 år.

3 b) Valg av valgkomité og revisor
Valgkomite for 1 år:
May Irene sitter nå, skal velges nytt medlem for 2 år.
Linda Nathalie sitter 1 år til i valgkomite, neste år som leder.
Revisor for 1 år: Gunnar Jervell sitter nå, skal velges ny for 1 år.

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

3 e) Andre valg
Roverombud:
Valgt på kretsting - terminliste 2019: Stian Haugli og Sigrid Konow, må velges ny for 2021
Velges av roverene.

4 a) Orienteringer og informasjon

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
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Vedlegg:

Vedtekter for Innlandet speiderråd
1. Navn
Navnet er Innlandet speiderråd
2. Organisasjon
Innlandet speiderråd er organisert i frivillighetsregisteret.
Innlandet speiderråd er ingen enhet i Norges speiderforbund eller Norges KFUK-KFUM
speidere, men speiderrådet koordinerer aktivitetene i Innlandet fylke i samarbeid med
kretsene. Speiderådet vil i tillegg fungere som et kontaktutvalg opp mot Innlandet
Fylkeskommune
3. Organisasjonsstruktur

4. Økonomi
Innlandet speiderråd har ingen selvstendig økonomi. Speiderrådet kan søke om støtte på
vegne av medlemmene, med direkte utbetaling til medlemmene.
5. Formål
Innlandet speiderråd har som formål å ivareta, koordinere og fremme speidingen i Innlandet overfor
medlemmene, Norge speiderforbund, Norges KFUK-KFUM speidere, Innlandet fylke og andre
offentlige myndigheter.

•

6. Speiderrådets arbeidsoppgaver
Kontakt med fylket og andre offentlige myndigheter.
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•
•
•

Koordinerende ansvar for KBK.
Koordinerende ansvar for lederutdanning.
Koordinere felles aktiviteter etter behov, slik som felles kretsleir og
representasjon/aktiviteter under landsleir.

•

Koordinere samarbeid imellom kretsene.

7.
Medlemmer
Speiderrådet består av Vestoppland krets av NSF, Hedmark krets av NSF, Gudbrandsdal krets av NSF og
Innlandet krets av KFUK-KFUM. I tillegg har St. Georgs Gildene og Mjøsklubben en representant hver.
(Mjøsklubben er kurssamarbeidet for de 3 NSF kretsene).

8.
Speiderrådets styremøter
Det avholdes minst to møter i året. Ett møte pr. halvår. Det skal innkalles til møter med
minst 14 dagers varsel av styreleder, eller når minst 1/3 av styrets medlemmer krever det.
Speiderrådet er beslutningsdyktig når minst 2/3 av medlemmene er tilstede (digitalt eller i
person).
9.
Årsmøte
Det innkalles til årsmøte fortrinnsvis i høsthalvåret, hvor kretsene, St. Georgs Gildene og Mjøsklubben
deltar med sine representanter. Hver representant har en stemme. Kretsenes gruppeledere inviteres til
årsmøtet med tale- og forslagsrett.
Årsmøtet behandler årsrapporter og fremtidige handlingsplaner. Handlingsplaner sendes til
endelig godkjenning på kretstingene. Om handlingsplanene ikke blir vedtatt på kretstinget,
må det kalles inn til ekstraordinært styremøte hvor nødvendige endringer blir gjort.
10.
•

Speiderrådets medlemmer • Et styremedlem fra hver av kretsene.

Et styremedlem mellom 16-25 år som representerer roverene fra hver krets.

Leder og nestleder velges blant oppnevnte styremedlemmer, og det tilstrebes at leder og
nestleder går på rundgang mellom kretsene.
Styremedlemmer fra kretsene velges på kretstinget blant kretsstyrets medlemmer og sitter i
1 år fram til neste representant er valgt.
•

I tillegg er det en representant fra St. Georgs Gildene og en fra Mjøsklubben, med full tale- og stemmerett.

•

Speiderrådet har myndighet til å opprette arbeidsgrupper og utvalg etter behov, også med medlemmer som
ikke sitter i speiderrådet.

11.
Vedtektsendringer
Vedtektsendringer gjøres med 2/3-dels flertall, som innmeldt sak på årsmøtet.
12.
Nedleggelse
Nedleggelse av Innlandet speiderråd gjøres med 2/3-dels flertall på to påfølgende årsmøter, som innmeldt
sak på årsmøtene. Ved en nedleggelse tilfaller økonomiske midler og utstyr medlemskretsene.

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).
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