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STYREMØTE, Hedmark krets av NSF 
Styremøte i Hedmark krets av NSF.  
Dato: 10.03.2021 
Tid: 19.30-20.30 

Sted: digitalt møte 
Tilstede: Terje, Inga, Hanne, Eivor og Bjørn 

                                                                                                                        
 

DAGSORDEN 
 
Sak 1.  Godkjenning av innkalling og sakliste 
Godkjent   
 
Sak 2.  Presentasjon av kretsstyret 2021 
 
Sak 3.  Arbeidsfordeling og ansvar 
Fordelt kontaktpersoner til gruppene. Eivor: Løten og Mjølner. Hanne: 
Brumunddal og Ringsaker. Inga: Furnes og Engerdal. Terje: 1. Grue og Røros. 
Bjørn: Brekken og Østby.  
 
Hanne får ansvar for å følge opp økonomien sammen med Hanne Mette. 
Hanne Mette blir med på neste styremøte for å informere om kretsens 
økonomi. Inga refererer fast fra styremøtene.  Terje følger opp terminlisten og 
de arrangementene som er fastsatt.  
 
Setter opp kretsstyremøte første onsdag i hver måned, 20.00. I april blir møtet 
14. april.  
 
Sak 4.  Småspeiderleir 
Foreløpig ikke avlyst. Arrangeres 28.-30. mai. Kan arrangeres ute med god 
avstand, vurderes også å arrangere på to steder for å minske smitterisiko.  
 
Sak 5.  KBK 2021 
Arrangeres som desentralisert NM i to deler. Første del er kvalifisering som 
normalt. Del 2 arrangeres 13. juni, hvor de tre beste patruljene fra 
kvalifiseringen skal møtes for å gjennom siste del. Beste bidrag sendes inn til 
nasjonal bedømming. Første del kan, om nødvendig, også desentraliseres innad 
i kretsen for å sikre at smittevernet ivaretas. Kretsen arrangerer del 2 og har 
ansvar for det tekniske, mens opplegget kommer fra forbundsnivå. Sted for del 
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2 blir bestemt etter del 1 og avhenger av hvilke patruljer som 
kvalifiserte seg videre.  
 
Sak 6.  Økonomi 
Gjennomgått utgifter og inntekter for de siste måneder. Budsjett for 
småspeiderleir og KBK kommer.  
 
Sak 7.  Eventuelt 
Inga skal høre med roverne for å få oppnevnt roverombud. Hører med Stian 
Haugli om han kan hente ut keramikken fra merkehelga 2020.  
 


