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DAGSORDEN 

 

Sak 1.  Godkjenning av innkalling og sakliste, samt referat fra forrige møte. 

 Godkjent 

 

Sak 2.  Påmelding til KL/KS/ombud-samling 1.-3. april 
 Ruth Inger og Martin fra styret, Inga og Magnus som roverombud 

 

Sak 3.  Saker KL-samling. Vurdering §2-3-9 og §2-4-7 i Grunnregler og lover 

for NSF 

 §2.3.9 pkt 2 mener styret bør ligge på nasjonalt nivå og be Speiderstyret 

om en begrunnelse. §2-4-7 ikke aktuell for kretsen 

 

Sak 4. Fremdrift jubileumsleir 2023 

 Mangler svar til komite fra Brumunddal, Engerdal, Furnes og Ringsaker. 

Disse gruppene må svare Bjørn snarest 

  

Sak 5.  Vedtatt tidsrom for jubileumsleir 2023 

 På terminliste er dato satt opp for leir, hvor Trøndelag ikke har skoleferie. 

Det vil komme informasjon og forslag til gruppene for å løse problemet. Forslag 

settes opp på neste møte 

 

Sak 6.  Økonomi og budsjett. 

 Ikke gjennomgått 

   

Sak 7.  Søknad markedsføringsmidler Engerdal speidergruppe 

 Kretsen avventer søknad fra Engerdal for behandling 

  

Sak 8. Behandling av budsjett til KBK 

 Godkjent 

 

Sak 9. Utgifter for vedlikehold hjertestarter 

 Vi forhører oss rundt for vurdering av hjertestarter. Sak fortsettes neste 

møte. Faktura betales 
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Sak 10. Oppfølging terminliste 

 Ledige plasser på lederkurs trinn 1 25.-27. mars. 

Oppfordring om å delta legges også på facebook 

 

Sak 11. Eventuelt 

• Informasjon «Høringsradaren», ingen vil kobles mot den 

• Informasjon «Foredrag om nasjonalparker» i Søre Trysil, vurderes lokalt 

av Østby og Engerdal speidergrupper 

• Informasjon «Møte om nye regionale planer Innlandet» på Hamar, 

kretsstyret prioriterer ikke dette 

• Informasjon «Deltakelse undersøkelse om pandemiens påvirkning hos 

frivillig org», gruppene har mottatt og kan velge å svare 

• Informasjon «Høring om vindkraft», ber om at dette løftes opp til NSF 

sentralt 

• Varslet sletting bankkort Sparebank1, tar videre med Hanne Mette 

• Neste møte onsdag 6. april 20.00 

 

 

 

 
 


