
 

KRETSTING TERMINLISTE, Hedmark krets av NSF 
Dato: 16.10.2022 

Tid: fra 12.00 

Sted: Engerdal og digital 

 

                                                                                                                                 

 
Til stede, se vedlagt liste over delegater og observatører. Løten speidergruppe var ikke 

representert. 

 

Møteinnkalling, møteinnkalling er godkjent 

Valg av ordstyrer, Roy Arild Rugsveen ble valgt 

Referent, May Løseth og Hanne T Hoel ble valgt 

To til å skrive under protokoll, Inga Dogg Steinthordottir og Arne Martin Furulund ble valgt 

 

Sak 1; 

Innkommet sak fra Ringsaker speidergruppe 

Kretsstyret har ikke diskutert saken på forhånd, men saken er sendt ut til alle gruppene før 

kretsting.  

 

Kretsstyret tar til etterretning at tema-kveldene for ledere ikke har blitt gjennomført. Styret 

jobber for å få gjennomført 4 teamssamlinger med utvalgte tema før sommer 2023 

 

Gruppeledere må melde nye ledere til kretsstyret når det kommer nye ledere, slik at det kan 

finnes løsninger på lederstart enten felles i kretsen eller gruppebasert. Kretsstyret kartlegger 

status i gruppene, og kommer med forslag til hvordan lederstart kan løses i Hedmark krets. 

Gruppene kan uansett ha introkurset i lederpatruljen eller hos den enkelte.  

 

Kretsstyret kartlegger behov for felles ledersamling(er) for alle ledere i kretsen.  

 

 

Sak 2; 

Terminliste 2022-2023 

Kretsstyret v/Martin koordinerer dato til terminliste for roverne med roverombudene. 

Oppdatert terminliste legges på Google disk og sendes med referat 



 

Sak 3; 

Terminliste 2023-2024 

JOTA-JOTI utgår som kretsarrangement og blir gruppearrangement fra 2023. Det oppfordres 

til at det som har tradisjoner for dette arrangementet inviterer med seg andre grupper i 

kretsen til arrangementet.  

Kretsstyret v/Martin koordinerer dato til terminliste for roverne med roverombudene. 

Kretsstyret skal kartlegge utenlandstur for ledere 2024 og komme med forslag til dato og 

innhold på kretstinget i februar 

Oppdatert terminliste legges på Google disk og sendes med referat 

 

Sak 4; 

Markering Hedmark krets 100 år. Her planlegges det markering på kretsleir på Tredalen i 

august 2023. 

Kretsstyret ba om innspill på markering av selve jubileumsdagen den 25.02.2023. Det kom lite 

konkrete innspill på dette møtet. Kretsstyret arbeider videre med mulig markering.  

Kretsstyret ble bedt om å samle historikk som kan brukes på lokal markering f eks ifm 

Tenkedagen. Kretsstyret arbeider videre med dette. 

Kretsen planlegger eget 100-års jubileum merke som alle medlemmene i kretsen skal få tildelt 

På jubileumsleir er det tenkt på utstilling, kakefest, historiske innslag, jubileums-leirbål,  

Kretsleder takker alle for deltagelsen. 

 

 

Røros 07.11.2023 

May Irene A. Løseth og Hanne T. Hoel (ref) 

 

Kretsleder 

 

Arne Martin Furulund 

 

Inga Dogg Steinthordottir 

 

 



Deltagerliste til kretsting terminliste 16.10.2022 

 

Delegater (observatører merket «obs») 

Nr Navn Speidergruppe 

1 Ruth Inger Teppen Kretsstyret / Østby MSK 

2 May Løseth Kretsstyret / Røros 

3 Bjørn Sandvik Kretsstyret / Grue 

4 Martin Kristiansen Kretsstyret / Furnes 

5 Hanne Toustrup Hoel Kretsstyret / Alvdal 

6 Jørgen K Gjedtjernet Grue 

7 Inga Dogg Steinthordottir Ringsaker 

9 Arild Brynhildsvold Røros 

10 Linda Nathalie Foss Engerdal 

11 Mari Foss-Flobak Engerdal 

12 Kaja Foss-Flobak (obs) Engerdal 

13 Marianne Ruud Iversen Furnes og 1. Romedal 

14 Monika Rosenlund Brumunddal 

15 Stefan Mathiassen Brumunddal 

16 Roy Arild Rugsveen Mjølner 

17 Stian Sørslett Mjølner 

18 Arne Martin Furulund Mjølner 

19 Ingvild Skirbekk Sagmoen Mjølner 

20 Arild Feragen Brekken 

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Til kretstinget i Hedmark krets NSF 

Fra Ringsaker Speidergruppe 

 

Vi ønsker dette tatt opp som sak på kretstinget 16.10.22. 

Innspillene gjelder sak 1 Behandling foreslått endring terminliste 2022-2023 og sak 2 Fastsette 

terminlisten 2023-2024, og ber derfor at den gjennomgås i forkant av disse sakene (og ikke 

som sak 4 under eventuelt/innkomne forslag), slik at kretsens aktivitetstilbud de neste årene 

gjenspeiler de behov og ønsker kretsen har, og ikke kun en blåkopi av mange tidligere år.  

Innspillene kommer etter diskusjon på gruppas ledermøte. 

 

Sak 1 - Endringer 2022-2023 

Hva som er endringer framkommer ikke i vedlegget, men ut fra dokumentet + endringer som 

ligger på hjemmesiden har vi funnet følgende endringer: 

- Vandrer-arrangementet har fått dato 29. oktober – BRA! 

- Rovertur Elverum har kommet inn i november, men uten dato 

- Fredslyset i Hamardomen har dato tirsdag 22. november 

- 2-4. desember er det satt opp rover-julebord i Gaupen v/Vestoppland – er dette 

korrekt? 

- I tillegg er det satt opp rover-julehygge på Hammeren, dato?? 

- Rovertur i april, dato?? 

- Avslutningstur rovere i juni, dato?? 

- Utenlandstur for ledere, ikke datofestet.  Hvor langt har kretsstyret kommet i 

planlegging av dette? 

- Det er ønskelig at også roverarr. i kretsen datofestes da roverne er en viktig del av 

gruppas totale terminliste – både som deltakere og nødvendige bidragsytere på 

gruppenes egne arr. Både rovere og gruppene trenger denne forutsigbarheten slik at 

det ikke blir utfordringer med dobbeltbooking. 

-  

Sak 2 - Forslag til vedtak for 2023-2024 

- Mange arrangmenter uten dato, kommer disse datoene  på dette møtet eller senest 

kretstingets årsmøte i februar?  (ref. 2022-23) 

- Kretstingets årsmøte er satt opp samme helga som temahelg for speidere.  Dette er 

ikke testet ut enda om det er gjennomførtbart (gjøres først i februar 2023).  Det er 

selvfølgelig greit å ha ett helgemøte mindre for ledere og 

speider/roverrepresentanter, men ei skikkelig nøtt å få til i praksis.  Det må ikke bli slik 

at de speiderne/roverne som skal delta som delegater «straffes» ved å sitte i møte 

mens øvrige speidere/rovere kan være med på kule aktiviteter.  I tillegg vil da de aller 

fleste lederne være opptatt på årsmøtet, og det må hentes inn andre ressurser til 

aktiviteter for speiderne.  Temahelga for 2023 blir derfor «Ansvar, demokrati og 

medbestemmelse» der alle deltakerne på temahelga også blir med på kretstingets 

årsmøte, enten som valgte delegater eller som observatører. For at dette skal bli en 

ok opplevelse for alle, kreves det at alle saker er godt forberedt. 



Vi anbefaler derfor at temahelg og kretstingets årsmøte legges til forskjellige helger. 

 

- Utenlandstur for ledere er også satt opp i 2024, er det interesse for slik tur 2 år etter 

hverandre, eller er det tenkt 2 helt forskjellige turer? 

- Disse 2 utenlandsturene er for øvrig de eneste tiltakene som finnes i kommende 2-års 

perioden når det gjelder samlinger for ledere.  Slike samlinger med påfyll sosialt og 

faglig ble også etterlyst på fjorårets kretsting terminliste, men ikke tatt til følge av 

kretsstyret (ei heller referatført)  De 4 teams-samlingene for ledere som ble fordelt 

med ressurspersoner på fjorårets kretsleir ble heller ikke gjennomført. 

- Gruppene har de siste årene rekruttert nye ledere, er det planlagt samlinger med 

Lederstart? Eller er dette noe gruppene selv må invitere kretsstyret til å gjennomføre? 

 

Til slutt: Honnør til kretsleder for å ha tatt kontakt med gruppeleder på telefon 2 

ganger det siste halvåret       

 

MvH 

Hanne Mette Lundberg 

gruppeleder 

 

§ 2-3-9 Kretsstyret står for den daglige ledelsen av kretsen. Speiderstyret gir retningslinjer 

for kretsens virksomhet, og kan i samråd med kretsen gi særskilte retningslinjer for den 

enkelte krets. Kretsstyrets oppgaver: ● Planlegge og lede den daglige drift av kretsen, 

herunder kretsens eiendeler og økonomi, og følge opp kretstingets beslutninger. ● Være 

forbundets politiske ledd i kretsen, og spesielt opprettholde et godt forhold til 

myndigheter, lokalsamfunn og andre organisasjoner. ● Bidra til start av nye grupper, 

holde jevnlig kontakt med den enkelte gruppe og gi relevant støtte, råd og oppmuntring i 

det løpende arbeidet. ● Bidra til at forbundets strategiske langtidsmål oppnås i eget 

område. ● Legge til rette for at speidere møter andre speidere, og at ledere møter andre 

ledere. ● Bidra til at grupper gjennomfører felles aktiviteter. ● Legge til rette for at 

ledertrening og lederutvikling tilbys, og motivere gruppene til å sende deltakere på kurs 

 

Ansvarsfordeling ifm ledertreningen 

Kretsen har ansvar for å arrangere forbundets grunntrening: Lederstart, Trinn 1, Trinn 2, 

Trinn 3, og Peffkurs 1 og 2. I tillegg kan kretsen på eget initiativ tilby annen ledertrening til 

sine medlemmer, for eksempel emne- og fordypningskurs, fagkvelder, 

motivasjonssamlinger og seminarer. Ansvaret for ledertreningen i kretsen er fordelt 

mellom ledertrenere og kretsstyret, og et eventuelt lederombud, der kretsstyret har 

ansvaret for tilretteleggingen og kan komme med ønsker og føringer. 

Som minimum skal kretsen sørge for at det tilbys Lederstart til alle nye ledere i 

speidergruppene i kretsen. Dette skal være gjennomført før lederne kan begynne på 

grunntreningen. Lederstart består av introkurset, som lederne tar ved egenlæring, og 

ledersamtalen som gjennomføres i kretsen. Ledersamtalen kan gjennomføres av 

ledertrenere eller medlemmer av kretsstyret. I enkelte tilfeller kan kretsstyret velge å 

delegere bort ansvaret for ledersamtalen til gruppene (gruppestyrene). 


