
STYREMØTE, Hedmark krets av NSF
Dato: 14.09.2022
Tid: fra 20.00
Sted: digitalt

DAGSORDEN

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

Sak 2.  Fremdrift jubileumsleir 2023
Gjennomført første stabsmøte med fordeling av poster. Neste møte er 18.10. Tema er

«På tokt over de syv hav».
May sender oppsummering ang tema 100-års markering med aktiviteter og anslått kostnad.
Hun ønsker ønsker tilbakemelding på dette fra kretsstyret.
Bjørn innhenter referat fra stabsmøte og sender til kretsstyret

Sak 3.  Økonomi og budsjett
● Gjennomgang av regnskapet pr 16.08 v/ kasserer for kretsstyret. Styret fikk

viktige innspill og innføring i regnskapet
● Refusjon deltageravgift Lederfest i Trondheim. Det sendes henvendelse til

aktuelle gruppene Furnes, Røros og Brumunddal. Gruppene kan oversende
fakturakopi og kontonr til kretsleder for å få refundert deltageravgift.
Kretsleder kontakter gruppene

● Refusjon deltageravgift roverstevne og roverfemkamp. Påmeldte rovere kan få
refundert deltageravgift ved oversendelse av fakturakopi og kontonr til
kretsleder. Kretsleder kontakter roverombudene

Sak 4.  Oppfølgning terminliste
● 13+ arrangement ble utsatt fra tidligere. Kretsstyret mener dette er et viktig

arrangement for målgruppen, og vil derfor få til et alternalivt 13+ arrangement.
Bjørn sjekker ut alternativer og kommer med forslag til opplegg og dato i høst.
Dagsarrangement vurderes som mest aktuelt ut fra at det kanskje kan være
mulig å kombinere med ev andre planer gruppene kan ha lagt.

● JOTA/JOTI, ansvarlige grupper får ikke til å gjennomføre. Kretsarrangementet
avlyses 2022, gruppene kan ev få til noe lokalt.

● Kretsting terminliste gjennomføres som planlagt i Engerdal 16.10 kl 12.00

Sak 5. Forslag terminliste 2023-2024
Innkalling til kretsting terminliste sendes ut så snart alle data er klare. Kretsleder

sender

Sak 6. Hvordan skiller vi patruljer med lik poengsum på KBK / småspeider
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Punkt utsatt til neste møte

Sak 8. Eventuelt
● Neste møte onsdag 05.10 kl 20.00
● Lovsakene speidertinget, vurdere ev punkter til kretstinget
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