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Referat fra kretsstyremøte, Hedmark krets av NSF 
Dato: 01.09.2021 
Tid: 20.00 –  
Sted:googlemeet 
Til stede: Terje, Bjørn, Hanne, Eivor. Ref; Eivor 
 

                                                                                                                               
 

Saksliste 
 

Sak 1.  Godkjenning av innkalling og sakliste 

• Godkjent 

 

Sak 2. Søppelordning Hammarn 

• Løten har funnet et tilbud, som vil koste ca 5000kr i året.   

• En annen mulighet er å leie kontainer; ca 400 kr i utkjøring 

(engangsbeløp), pris er 1250kr/tonn for søppel. (ca 2500 i året for 

tømming?) Restavfallskontainer.  

o Vi prøver dette et år, og ser hvordan ordningen fungerer.  

 

Sak 3. Lederkvelder 

• Et tema som dukket opp på sommerleiren. Tanken er 
kompetanseutveksling, og det å se hverandre litt mer.  

• Det ble ytret ønske om temaer: 
o Foreldreforening – Røros forteller om sine erfaringer, 

hvordan de organiserer arbeidet sammen med foreldre 
o Foreldreinformasjon – Hanne Mette bidrar 
o MinSpeiding – Arnfinn bidrar 
o Hjelpemidler som leder /Speiderbasen – Roy Arild 

bidrar 

• Hovedsakelig for alle som er registrerte som ledere i 
gruppene. 

• Nettarrangement  

• Datoer: 
o Torsdag 16.09. 

▪ Klokkeslett: 20:00.  
▪ Foreldreforening v/Røros sp.gruppe 

o Torsdag 11.11.   
 

Sak 4.  Avklaring om Kretsarrangement  

• Det har kommet innspill ila leiren om i hvilken grad Brøttum skal 

innlemmes i kretsens arrangementer.  
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• Grupper og komitéer samarbeider med de de vil, 

men det skal ikke være noen automatikk i at 

Brøttum blir med på kretsarrangement i Hedmark 

krets. Kretsarrangementer er først og fremst for 

medlemmer i kretsen.  

• «Unngå å underbygge Gudbrandsdal Krets».  

 

Sak 5. Økonomi 

• Sommerleir: 

o Innbetaling fra gruppene: Mangler noen betalinger fra leiren.  

o Regnskapet fra Agenda er ikke ferdigstilt. 

o Foreløpig prognose er at leiren gikk bra, økonomisk sett.  

• Vi tar opp tråden på neste møte.  

 

Sak 6. Avklare neste møte 

• 06/10 kl 20:00.  

 

Sak 7. Eventuelt 

 

 

 

 

 

Speiderhilsen 

Kretsstyret, Hedmark krets av NSF 

 
 


