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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  
f) opprette en arbeidsgruppe for jubileumsleiren 

3 Valg av:  
a) kretsleder, visekretsleder, medlemmer og eventuelt varamedlemmer til kretsstyret b) valgkomité 

og revisor  
b) to tilleggsrepresentanter og vararepresentanter til Speidertinget  
c) 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. 

d) andre valg 
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1 a) Valg av ordstyrer(e), stemmekorps, referent og to 
personer til å undertegne protokollen  
Ordstyrer: Stefan Mathiassen (Brumunddal) 

Stemmekorps: Ellen G. Sølvsberg (Ringsaker) og Øystein Gonsholt (Ringsaker) 

Referent: Arild Feragen (Brekken) 

To personer til å undertegne protokollen: May Løseth (Røros) og Roy Arild Rugsveen (Mjølner) 

 

1 b) Godkjenning av innkalling 
Innkallingen er publisert på nett og sendt ut på e-post til alle gruppeledere innen fristen. 

Innkallingen ble godkjent. 

 

1 c) Godkjenning av saksliste  
Se forrige side. 

Saklisten ble 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 sette 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 ble godkjent. 
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2 a) Årsmelding 2021 
Året 2021 ble nok et annerledes år, både i speideren og på andre arenaer. Selv om 
aktiviteten på kretsnivå har vært liten, har vi inntrykk av at det har foregått mye bra 
speiding i gruppene. Vi har også sett at noen av gruppene har vært flinke til å 
samarbeide med hverandre. Det er positivt når vi ikke har så mange andre muligheter! 

Kretsting årsmøte 2021 ble avholdt digitalt, og vi må takke Ringsaker speidergruppe for den tekniske 
løsningen. På kretstinget ble følgende kretsstyre valgt: 

Kretsleder: Terje Kristiansen, Furnes  

Visekretsleder: Inga Dahlen Konow, Brekken 

Styremedlem: Eivor Martinsen, Ringsaker 

Styremedlem: Bjørn Sandvik, 1. Grue 

Styremedlem: Hanne Toustrup Hoel, Alvdal 

 

Andre roller i kretsen: 

Kasserer: Hanne Mette Lundberg, Ringsaker 

Revisor: Gunnar Jervell, Mjølner 

Valgkomité: Linda Nathalie Foss, Engerdal 

Valgkomité: Andreas M. Olssen, Furnes 

 

Siden kretstinget 2021 har kretsstyret hatt 7 digitale møter, samt jevnlig kontakt om små og store 
ting i kretsen. Terje og Inga deltok på en fin KL/KS-samling på Sørmarka konferansehotell helga 12.-
14. november.  

Småspeiderleir og småspeiderdagen ble dessverre ikke arrangert i 2021 på grunn av pandemien.  

Kretsbannerkonkurranse ble arrangert desentralisert i gruppene, lørdag den 8. mai. Det deltok 25 
patruljer, hvorav de tre beste ble deltagere i desentralisert NM. NM ble arrangert 13. juni på 
Hammeren leirsted. De deltagende gruppene var Ulv fra Røros, Ugle fra Røros og Elg fra 1. Grue. 
Beste lokale gruppe i NM ble Ulv fra Røros! 

7.-14. august ble det arrangert desentralisert landsleir Agenda 2021, som i Hedmark krets fikk navnet 
Opp og frem! Det ble en flott gjennomført leir på Dalholen i Folldal. Vi takker leirstaben for det! 
Leiren ble gjennomført som en tradisjonell leir, med gode speideraktiviteter og haik i flotte 
omgivelser.  

Høsten startet med peff 2-kurs 20.-22. august på Hammeren. Dette ble arrangert av Mjøsklubben, 
som Hedmark krets er en del av.  

På grunn av stor etterspørsel på peff 1-kurs, ble det arrangert både 24.-26. september på Hammeren 
og 22.-24. oktober på speidersenteret på Hamar. Også dette i regi av Mjøsklubben.  
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Mjøsklubben arrangerte også trinn 3 i grunntreningen for ledere helga 19.-21. 
november på Borgen på Nordhue.  

Takk til ledertrenerne, både i egen krets og i Mjøsklubben, som trofast stiller opp! 

JOTI/JOTA ble arrangert av Brumunddal og Furnes speidergruppe, for kretsen, den 16.-17. oktober på 
speiderhuset i Brumunddal. Søndag samme helg ble det arrangert kretsting terminliste, hvor kretsens 
terminliste frem til sommer 2023 ble fastsatt. Kretstinget ble delvis digitalt, men vi er takknemlig for 
at noen av oss også kunne møtes fysisk! Takk til Brumunddal og Furnes for arrangementet.  

Fredslyset ble delt i Hamardomen den 23. november, med kaffe etterpå på speidersenteret. Takk til 
gildene! 

Vi takker for et fint speiderår, og håper på mer aktivitet i 2022! 

 

Grupper og medlemmer Hedmark krets: 

• 1. Grue speidergruppe 60 medl (51 medl u 26 år) 
• Brumunddal speidergruppe 43 medl (35 medl u 26 år) 
• Furnes speidergruppe 69 medl (53 medl u 26 år) 
• Mjølner speidergruppe 52 medl (39 medl u 26 år) 
• Ringsaker speidergruppe 61 medl (47 medl u 26 år) 
• 1. Romedal speidergruppe 7 medl (3 medl u 26 år) 
• Løten speidergruppe 81 medl (67 medl u 26 år) 
• Alvdal speidergruppe (8 medl (3 medl u 26 år) 
• Engerdal speidergruppe 30 medl (23 medl u 26 år) 
• Røros speidergruppe 39 medl (30 medl u 26 år) 
• Brekken speidergruppe 37 medl (23 medl u 26 år) 
• Østby MSK speidergruppe 15 medl (9 medl u 26 år) 

 

For kretsstyret, 

Terje Kristiansen og Inga Konow 

 

ÅRSBERETNING HAMMEREN 2021 

Tilstanden fra 2020 har for en stor del fortsatt. Har hatt en del utleie, men også like mange 
avbestillinger pga. koronarestriksjoner som har variert. 

Løten sine Rovere har hatt tre ukesarrangement for egne speidere på ungdomsskolen. Ellers har det 
vært ett peffkurs og ledertrenerkurs her. 

Men når det er lite utleie går det jo an å gjøre litt sårt tiltrengt vedlikehold. I løpet av året har vi revet 
og bygd opp igjen badet, så nå er det varme i golvet og nye flater på både golv, tak og vegger. Ble 
også nytt dusjkabinett og servant. Det er også klargjort for vaskemaskin. I tillegg til dette har det også 
blitt installert nytt vannrenseanlegg og ny trykktank i kjelleren, så nå er det kildevannkvalitet på 
vannet. Så nå har vi nok rensket vedlikeholdsfondet til Hammeren for ei stund fremover, men fint og 
bra ble det. 
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Vaskerom og toalett i 2 etasje har fått seg en god omgang med maling, det gjorde 
seg.  

Ute har vi fått søkt om og fått penger fra sparebankstiftelsen, til å bygge en fin 
gapahuk på framsiden av huset mot skogen, dette blir da møtebasen for 
småspeiderflokken (bygget er klarert med kommunen). Den er nesten helt ferdig, gjenstår å bygge 
benker og siste finish på taket (vindskier, takpapp og isbord). Det ble et fint tilskudd på uteplassen.  

Det meste av utført arbeid er blitt gjort på dugnad, bortsett fra rørlegger som har gjort arbeidet med 
vann og rør. 

For året som kommer blir det forefallende vedlikehold slik som maling og flikking der det trengs. 

Stor takk til foreldre og leder i Løten som har bidratt i løpet av året. 

 

For Løten speidergruppe 

Tom Evensen 

 

Kommentarer til årsmeldingen: 

• Kretsen hadde deltakere fra ulike grupper som var med på nasjonal roverleir på Tredalen. 
• Kretsen hadde deltakere på Rover 5-kamp 
• Kretsen hadde deltakere på Roverstevnet 
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2 b) Regnskap og revisjonsberetning 
Regnskap for perioden 01.01.2021-31.12.2021 

INNTEKTER        Budsjett 
Kretskontingent drift a 100  kr       41.460,00  50.000 (42+8) 
Egenandel aktivitet speider  kr         3.685,46   60.000 
Egenandel led/rov/reise  kr               0,00    
Utleie Hammeren   kr       30.000,00  30.000 
Tilskudd Fylkeskommunen  kr               0,00   25.000 
Agenda 2021    kr     275.742,00   
Momskompensasjon   kr       10.699,00  10.000 
Renter drift/plassering   kr           734,56     1.000 

SUM     kr  362.321,02              146.400 

 

UTGIFTER 
Administrasjon, reise    kr       8.042,00   11.000 
Aktiviteter    kr     11.598,70   67.000 
Kursavgifter    kr     20.500,00    20.000 
Drift Hammeren   kr     28.236,80   25.000 
Bankomkostninger   kr              0,00    
Deltakeravgift NM   kr              0,00   15.000  
Agenda 2021 drift   kr   226.323,00    
Agenda 2021 til gruppene  kr     49.419,00    
Fra EK, underskudd aktivitet  kr    25.000 
SUM     kr  344.119,50              146.400 

 

DRIFTSRESULTAT   + 18.201,52 

 

EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER/TIL FOND 

Kretskont. Hammeren a 20,00  kr    8.280,00     8.400 
 

EKSTRAORDINÆRE UTGIFTER/FONDSDISPOSISJONER 

Investering Hammeren   kr     140.084,08 
 

AGENDA 2021  

Vedtak kretsting 2020   kr      22.712,00    22.700 
 

ÅRSRESULTAT (underskudd/merforbruk) -136.314,56 
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Regnskap 010121-311221 Hedmark krets NSF  side 2 

 

BALANSEREGNSKAP 

Eiendeler 

Bank 1875 20 69251 drift  kr       30.286,09 
Bank 1503.47.86671 plassering  kr      412.723,19 
Eiendommen Hammeren  kr      360 000,00 
Beholdning andre eiendeler  kr          0,00  
Sum     kr    803.009,28     

Historiske tall:  
(2020: 939.323,84) 
(2019: 919.414,61) 
(2018: 851.390,81) 
(2017: 854.684,38) 

Gjeld og egenkapital 

Årsresultat 2021   kr  -136.314,56 
Pantelån Hammeren   kr               0,00 
Egenkapital 010121   kr  939.323,84 
Sum gjeld og egenkapital       kr  803.009,28 

 

 

INVESTERINGSFOND HAMMEREN (opprettet 1996) 

Bundet pr 01.01.2021   kr     141.061,17 
+ Overførsel for 2021   kr         8.280,00 
- investering 2021    kr      140.084,08 
Bundet pr 311221   kr         9.257,09   
 

AGENDA 2021  

Vedtak kretsting    kr      22.700,00 
Utbetalt til deltakergruppene  kr      22.712,00 
 

Gaupen 14.01.2022 

Hanne Mette Lundberg 
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Regnskapet for 2021 ble godkjent ved akklamasjon etter revisors anbefaling. 
 
 
Kretsstyret foreslo at driftsoverskuddet fra 2021 på kr 18.201,52 overføres til driftsfondet for 
Hammeren. 
 
Kretstinget godkjent dette. 
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2 c) Innsendte saker 
Det var ikke kommet inn noen saker ved fristens utløp. 

 

2 d) Arbeidsplan 
Terminliste frem til sommeren 2023 ble vedtatt på kretstinget 17. oktober 2021.  

Vedtatt jubileumsleir for Hedmark krets i 2023, sette ned en prosjektgruppe for leiren. Se sak 2 f for 
mer informasjon om dette. 

 

2 e) Budsjett og fastsettelse av kretskontingent 
Budsjett for 2023 

Kretstinget var uenig i kretsstyrets forslag til budsjett med bakgrunn i at man ikke kan regne med 
medlemmer som starter på høsten. Per i dag er det bare de som betaler vårkontingent som betaler 
kretskontingent. 

Kretsstyret ble derfor bedt om å utarbeide et revidert budsjett. 

Budsjettet under er kretsstyrets reviderte budsjettforslag. 

INNTEKTER     
Kretskontingent medlem a kr 130 55 000 Budsjetterer for 425 helårsmedlemmer 
Kretskontingent Hammeren a kr 20 8 500 Budsjetterer for 425 helårsmedlemmer 
Egenandel deltakere aktivitet 95 000 KBK, småsp.leir, vandrerarrangement og JOTI/JOTA 
Leieavtale Hammeren 30 000   
Utleie Hammeren 0 Leien går til Løten speidergruppe 
Støtte og tilskudd 26 750 Grunnstøtte deles ikke lenger ut 
Momskompensasjon 20 000  
Gaver 0   
Renter 1 000   
      
SUM 236 500  
      
      
UTGIFTER     
Kretskontingent Hammeren 8 500   
Aktivitet og kretsarr. 95 000 KBK, småsp.leir, vandrerarrangement og JOTI/JOTA 
Profilering av speiding i gruppene 0   
Kursdeltagelse subsidiering 25 000   
Kretsadministrasjon og reise 8 000  
Deltagelse sentrale arr 25 000  
NM i speiding 15 000 Deltakeravgift 3 patruljer 
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Speider- og roverforum 2022 16 000 4 deltakere inkl. reisefordeling 
Speidertinget 2022 12 000 Deltakere inkl. reisefordeling 
Drift Hammeren 32 000  
      
SUM 236 500   
      
RESULTAT 0   

 

Det reviderte budsjettet ble godkjent. 

 

Fastsettelse av kretskontingent 

Kretskontingent for 2023: 

Kretskontingent ble endret i 2020 til 150,-.  Kretsstyret foreslår at den beholdes slik den er.  

Det ble også foreslått at de som melder seg inn på høsten skal betale 65,- kr og at hele dette beløpet 
skal gå til kretsen. 

Per i dag er det bare de som betaler vårkontingent som betaler kretskontingent. Denne endringen 
må meldes til forbundskontoret innen 10. januar. 

 

Kretskontingenten for 2023 godkjennes med forslaget om at nye medlemmer som starter på høsten 
betaler 65,- kr. 

 

2 f) Opprette en arbeidsgruppe for jubileumsleiren 
Det ble kort orientert fra Bjørn Sandvik i kretsstyret at jubileumsleir har vært tatt opp som sak på 
kretsstyremøte 9. desember 2021. Utklipp fra referatet ligger under. 

Sak 2. Sakspapirer kretsting 2022 
Kretsting 06. februar, sakspapirer skal sendes ut 14 dager før. Kretsstyret vil legge frem 
forslag til plassering på jubileumsleir 2023 (17.-24. juni), det har vært ønsker om en kystleir, 
eventuelt også et overordnet tema. Kretsstyret henstiller om at hver av gruppene velger ut 
én fra gruppen som kan delta i leirkomiteen. 
Forslag til steder: Tredalen, Hvaler. Kristiansand. Indre del av Oslofjorden. 
Bjørn tar kontakt med forbundskontoret for å høre om når man eventuelt kan booke 
Tredalen. De har kapasitet for opptil 300 personer. 

Ref. sak 2 i kretsstyrets referat henstiller kretsstyret at hver gruppe utnevner én fra gruppen som kan 
delta i leirkomiteen. Dette må meldes til kretsleder innen 1. mars. 
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3 a) Valg av kretsleder, visekretsleder, medlemmer og 
eventuelt varamedlemmer til kretsstyret  
- kretsleder Terje Kristiansen sitter nå, skal velges ny for 2 år 

- visekretsleder Inga D. Konow sitter nå, skal velges ny for 2 år 

- styremedlem Hanne T. Hoel sitter nå, skal velges ny for 2 år  

- styremedlem Eivor Martinsen sitter nå, skal velges ny for 2 år  

- styremedlem Bjørn Sandvik sitter 1 år til 

 

Sittende kretsleder har bedt kretstinget om å få fritak fra sitt verv som kretsleder for sitt 2. år, da han 
skal flytte ut av kretsen. 

Kretsleders ønske om å få fritak fra sitt verv ble godkjent. 

 

I dokumentene som først var sendt ut sto det at kretsleder velges for 1. år, men dette ble rettet i en 
senere versjon. Valgkomiteen har jobbet etter den første versjonen. 

Det ble opplyst om at NSFs lover sier at kretsleder skal velges for to år, men at de andre 
representantene kan velges for ett eller to år. Ut ifra dette må valgkomitéen kontakte kandidatene 
og høre om det er villig til å ta på seg vervet ut ifra de nye kriteriene. 

Etter noen avklaringer ble følgene kandidater presentert og valgt: 

Kretsleder for 2 år: 

Ruth Inger Teppen (Østby) 

Valgt ved akklamasjon 

Visekretsleder for 1 år: 

Hanne T. Hoel (Alvdal) 

Valgt ved akklamasjon 

Styremedlem 2 år: 

Martin D. Kristiansen (Furnes / 1. Romedal) 

Valgt ved akklamasjon 

Styremedlem 1 år: 

May I. Løset (Røros) 

Valgt ved akklamasjon 
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3 b) Valg av valgkomité og revisor  
- valgkomite for 2 år (Linda Nathalie Foss sitter nå, skal velges nytt medlem for 2 år)  

- Andreas Olssen sitter 1 år til i valgkomite, neste år som leder 

- revisor for 1 år (Gunnar Jervell sitter nå) 

 

Medlem i valgkomite for 2 år: 

Linda Nathalie Foss (Engerdal)  

Valgt ved akklamasjon 

 

Revisor: 

Gunnar Jervell (Mjølner) 

Valgt ved akklamasjon 

 

3 c) Valg av to tilleggsrepresentanter og vararepresentanter til 
Speidertinget  
«Kretsenes og korpsenes representanter: For kretser/korps som kan velge 2 eller flere 
representanter, skal minst 1/3 av representantene være 25 år eller yngre ved utgangen av det 
kalenderåret Speidertinget møtes. Dersom kretsen/korpset ikke har slik(e) representant(er) mister 
kretsen/korpset denne/disse stemmen(e). Vararepresentant for kretsleder er visekretsleder. Har 
også denne forfall, kan kretsstyret oppnevne et av de øvrige styremedlemmene som representant. 
Det samme gjelder for korpsleder/korpssjef. Kretsens valgte representant(er) velges blant 
kretstingets medlemmer for to år om gangen, og ingen gruppe kan ha mer enn én av de valgte 
representantene.» 

 

Foreslåtte kandidater: 

• Martin D. Kristiansen (Furnes / 1. Romedal) 
• May Løseth (Røros) 
• Vebjørn Skirbekk Sagmoen (Mjølner) 
• Jørgen Kvesetberg Gjedtjernet, 25 år (1. Grue) 

 

Valgte representanter: 

Representanter 

• Martin D. Kristiansen (Furnes / 1. Romedal) 
• May Løseth (Røros) 
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Vararepresentanter 

• Jørgen Kvesetberg Gjedtjernet (1. Grue) 
• Vebjørn Skirbekk Sagmoen (Mjølner) 

 

3 d) Valg av to speiderrepresentanter og to roverrepresentanter samt 
vararepresentanter til Speider- og Roverforum.  
«… to speiderrepresentanter og to roverrepresentanter samt vararepresentanter til Speiderforum og 
Roverforum. Ved disse valgene er det bare henholdsvis kretstingets speider- og roverrepresentanter 
som har stemmerett.» 

 

Representanter til Speiderforum 

Foreslåtte kandidater: 

• Maria Strandberg (Ringsaker) 
• Thea Langgård Håkonsen (Brumunddal) 
• Channette Teodorsen (Røros) 
• Oda Kjelsberg (Røros) 

 

Valgte representanter: 

• Thea Langgård Håkonsen (vara: Maria Strandberg) 
• Channette Teodorsen (vara: Oda Kjelsberg) 

 

Representanter til Roverforum 

Foreslåtte kandidater: 

• Jørgen Kvesetberg Gjedtjernet (Grue)  
• Inga Løseth Brynhildsvoll (Røros) 
• Ragnvald Dæhli Johansen (Ringsaker) 
• Julia Veldhuis (Røros) 

 

Valgte representanter: 

• Jørgen Kvesetberg Gjedtjernet, 25 år (vara: Ragnvald Dæhli Johansen, 17 år) 
• Inga Løseth Brynhildsvoll, 17 år (vara: Julia Veldhuis, 17 år) 
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Vedlegg 1: Deltakerliste til kretsting 6. februar 2022 

Nr Navn Speidergruppe 
1 Terje Kristiansen Kretsstyret 
2 Inga Konow  
3 Bjørn Sandvik  
4 Hanne Toustrup Hoel (Alvdal) 
5 Eivor Martinsen  
   
6 Sebastian Nytrøen Mathiassen Brumunddal 
7 Jenny Nytrøen Mathiassen  
8 Mats Kalgraff  
9 Hilmije Rexhepi  
10 Øystein Olsen  
11 Thea Langgård Håkonsen  
12 Stefan Mathiassen  
   
13 Tom Evensen Løten  
   
14 Henrik Storberg 1.Grue 
15 Herman Larsen  
16 Sondre Hansen Holter  
17 Jørgen Gjedtjernet  
18 Marianne Tvengsberg Sagen  
19 Egil Bonsted  
20 Tommy Larsen  
21 Arne Kristian Rensmoen  
   
22 Hanne Mette Lundberg Ringsaker 
23 Ellen G. Sølvsberg  
24 Inga Dogg Steinthordottir  
25 Øystein Gonsholt  
26 Ragnvald Dæhli Johansen  
27 Maria Strandberg  
28 Marikken Neuberg  
29 Martha Baldishol  
obs. Anne Elise Graathen Nohr  
obs. Dennis Tveter  
obs. Mathea Høiby Bredesen  
   
30 Rune Hoel Furnes / 1.Romedal 
31 Martin D. Kristiansen  
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32 Arild Feragen Brekken 
   
33 Vebjørn Skirbekk Sagmoen Mjølner 
34 Roy Arild Rugsveen  
35 Gunnar Jervell  
   
36 Linda Nathalie Foss Engerdal/valgkomité 
   
37 Ruth Inger Teppen Østby 
   
38 Inga Løseth Brynhildsvoll Røros 
39 Hilde Sundt  
40 Magnus Schjølberg Tollan  
41 Arild Brynhildsvoll  
42 May Løseth  
43 Anette Kjelsberg  
Vara Channette Teodorsen  
Vara Oda Kjelsberg  
Obs Julia Veldhuis  
Obs Ine Andrea Borgos Ryen  
   
obs Silje Kroken Speiderstyret 
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