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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 
- prinsippavklaring angående egenbetaling 

d) budsjett og fastsettelse av kretskontingent 

 

3 Valg av: 

a) visekretsleder og 2 medlemmer til kretsstyret 
b) valgkomite og revisor 
c) andre valg 

 

4 Eventuelt: 

a) diskusjon og avklaring angående utenlandstur 2024 
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1a) valg av ordstyrer, stemmekorps, referent og to personer til å 
undertegne protokollen 

Ordstyrer: Stefan Mathiassen (foreslått) 

Stemmekorps: 

Referent: Arild Feragen (foreslått) 

To personer til å undertegne protokollen: 

 

1b) godkjenning av innkalling 

 

1c) godkjenning av saksliste 

 

1d) godkjenning av forretningsorden 

1. kretstinget ledes av valgt ordstyrer 
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. Ordstyrer har rett til å foreslå forkortelse av taletiden og sette strek 
med de inntegnede talere 

4. alle forslag må leveres skriftlig til ordstyrer 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 
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2a) årsmelding Hedmark krets 

Hedmark krets av Norges speiderforbund omfatter midtre og nordre del av 
Hedmark, samt Røros og Brekken i Trøndelag. Kretsen har registrert 12 grupper. 
 
Medlemstallet pr 31.12.22 er 514 medlemmer. 
 
Kretsstyret 
Kretsstyret i 2022 besto av: 
 
Kretsleder:   Ruth Inger Teppen, Østby MSK 
Visekretsleder:  Hanne Toustrup Hoel, Alvdal 
Styremedlem:  May Iren A. Løseth, Røros 
   Bjørn Sandvik, 1. Grue 
   Martin Dæhlin Kristiansen, Furnes 
 
Kasserer:  Hanne Mette Lundberg, Ringsaker 
 
Valgkomité:  Andreas Olssen, Furnes 
   Linda Nathalie Foss, Engerdal  
 
Rover ombud: Inga Løseth Brynhildsvold, Røros 
      Magnus Toustrup Hoel, Alvdal 
 
I løpet av 2022 har kretsstyret hatt 12 møter. 
 
 
 
 VÅR 2022 
 
 
Rover- og lederbowling 2022 avlyst 
Rover- og lederbowling som var planlagt onsdag 19. januar 2022 ble avlyst på 
grunn av koronarestriksjoner. 
 
 
Tema-/merkehelg 2022 avlyst  
Kretsstyret besluttet å avlyse tema-/merkehelgen 4.-6. februar 2022, på grunn av 
restriksjoner og anbefalinger.  
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Kretsting 2022  
Kretstinget ble gjennomført digitalt og fysisk på Brumunddal den 6. februar 
2022. 
I tillegg til vanlige årsmøtesaker ble det besluttet å sette ned en gruppe til å 
arrangere kretsleir 2023 og valg av representanter til Speidertinget og Speider-
/Roversamling siden dette ble arrangert i år. 
 
 
Trinn 1 kurs mars 2022 

 
  
Trinn 1 kurs 14.-16. januar ble utsatt pga covid-19. 
Det ble i stedet arrangert 25.-27. mars 2022, på 
Hammeren av Mjøsklubben. 

 
 
Peffkurs 2 våren 2022 
 

 
Ble arrangert fredag 29. april til søndag 1. mai 2022 på 
Speiderhuset i Brumunddal av Mjøsklubben. 

 
 
Korps- og kretsledersamling 
Kretsleder Ruth Inger Teppen og Martin D. Kristiansen fra kretsstyret deltok på 
dette. 
 
 
Roverombudsamling 
Roverombudene Inga L. Brynhildsvold og Magnus T. Hoel deltok 
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Kretsens dag og kretsbannerkonkurranse (KBK) 2022  
 

Årets KBK og Kretsens dag ble gjennomført på Åsen Grendehus i 
Vallset helga 6.-8. mai 2022. 
13 patruljer med 70 speidere konkurrerte om kretsbanneret og 

deltagelse i NM. 
Vinneren ble Ekorn fra Ringsaker, med Ulv fra Furnes og Ekornungene fra 
Engerdal på de neste plassene, disse tre patruljene kunne reise til NM i speiding 
og representere Hedmark krets. 
Søndag var det konkurranse om Kaa`s skinn for småspeiderne, vinneren ble 
Ulvungene fra Løten. 
 
 
NM i Speiding 
Den 10.-12. juni var det NM 2022 i Levanger i Trøndelag, fra kretsen deltok 
Ekorn fra Ringsaker (75. pl.), Ulv fra Furnes (63. pl.) og Ekornungene fra 
Engerdal (84. pl.). 
 
 
Småspeiderleir 

I Elgå den 10.- 12.juni arrangerte Engerdal Småspeiderleir. 
De hadde fokus på samhold, lek, læring og undring – med lokal 
tilnærming på oppgaver og mat. 
42 småspeidere og 20 voksne deltok. 

 
 
Gruppeleirår 
Røros, 1. Grue og Engerdal arrangerte leir sammen på Lutnes, Trysil.  
Ringsaker hadde egen leir på Kvernmoen, Aremark.  
Furnes, Brumunddal og Løten deltok på Spejdernes Lejr i Danmark.  
Mjølner deltok på KM-speidernes landsleir «Gnist Forsand 2022» 
Østby MSK deltok på korpsleir på Vegårshei. 
Brekken hadde egen leir på Tørberget, Trysil 
 
Nasjonal roverleir 
11.-18. juli deltok 8 rovere fra kretsen på roverleiren på Tredalen i Hvaler. 
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HØST 2022 
 
 
Lederfest 
Ledere fra 3 grupper deltok på Lederfesten den 26.-28. august, Lianvatnet, 
Trondheim. 
 
 
Roverfemkamp 
Den 16.-18. september deltok 1 rover fra kretsen på Roverfemkamp på 
Kollevågen i Bergen 
 
 
Peffkurs 1 høst 2022 

Mjøsklubben gjennomførte patruljeførerkurs 1 den 23.-25. september 
2022 på Hammeren leirsted i Løten. 
 

 
 
JOTA/JOTI 
15.-16. oktober Kretsarrangementet ble avlyst, men flere grupper gjennomførte 
eget arrangement 
 
 
Kretsting – terminliste  
Kretstingets terminlistemøte søndag 16. oktober 2022 i Engerdal. 
Alle grupper unntatt en var representert, noen fysisk og noen digitalt. 
I tillegg til å fastsette terminliste ble det behandlet en innkommet sak fra 
Ringsaker speidergruppe og Kretsstyre ønsket innspill på hvordan vi kan 
markere 100- årsjubileet i kretsen (både på leiren 2023 og ellers i løpet av året) 
 
 
Speider- og roverforum 
21.-23. oktober var det speider- og roverforum, fra Hedmark krets var det 4 
deltakere og én i stab. 
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13+ på Helgøya 2022 
Årets 13+ arrangement ble lagt til klatreparken på Helgøya 29. oktober 
2022. En lørdag på høsten ble klatreparken utforsket i strålende 
solskinn. Det var totalt 51 påmeldt, herav 41 speidere og 10 ledere 
Fremmøtt 39 speidere samt 10 ledere og noen ledere som var innom på 

besøk. 
Alle speidere fikk prøvd seg i forskjellige løyper og en del ledere fikk også 
utforsket sitt eget forhold til høyder. Zipline 430 m var en populær øvelse. 
Det ble servert hamburger og pølser med nødvendig tilbehør, samt varmt og 
kaldt drikke.  
 
 
Lederkurs  

Den 4.-6. november 2022 ble det arrangert Trinn 2 
på Hamar Speidersenter av Mjøsklubben 
 
 

 
Roverstevne 
Den 4.-6. november var 9 rovere fra Hedmark krets på roverstevne på Jessheim. 
 
 
 Fredslyset 2022  

 
Tradisjonen tro kom fredslyset fra Betlehem til 
Hamardomen tirsdag 22. november 2022, Det ble et fint 
arrangement sammen med Gildene i Hamardomen i forbindelse 
med fredslyset. Etter samlingen i Hamardomen var det 
speidersamling på Speidersenteret, Hamar. Enkel servering på 

speidervis.  
 
 
Speidertinget 
På årets speiderting deltok Ruth Inger Teppen, May Iren Løseth og Martin D. 
Kristiansen.  
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Sluttord fra kretsleder 
Speideråret 2022 i Hedmark krets har blitt litt preget av pandemien først på året, 
med noen avlysninger og av at det har vært Frivillighetsåret. Utover året har 
samfunnet åpnet opp og vi har kunnet gjennomføre arrangement som normalt og 
mange av kretsens aktiviteter er blitt gjennomført. 
 
Jeg som kretsleder har hatt en bratt læringskurve og jeg har mange «for første 
gang». Første gang i kretsstyret og som kretsleder, første gang på korps- og 
kretsledersamling, første gang på speidertinget. Uten hjelp fra resten av styret og 
andre i kretsen hadde det nok ikke gått så bra.  
Det har vært stor aktivitet i gruppene og på kretsplan og jeg er imponert over 
hva hver enkelt legger ned for å drive speiderarbeid i kretsen vår. 
Tusen takk for innsatsen til alle i kretsen på alle plan i organisasjonen. 
 

For kretsstyret 
 

Ruth Inger Teppen 
Kretsleder 
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Årsmelding Hammeren 

2022 har det vært forholdsvis rolig på utleiesiden. Er nok fortsatt litt avventende 
etter 2 år med restriksjoner. Det er mange reservasjoner som har blitt kansellert 
pga liten påmelding. Vi får håpe det tar seg opp etter hvert. 

Foreldre og ledere i Løten speidergruppe har hatt en del dugnadsarbeid i løpet av 
året. Den nye gapahuken foran huset er ferdigstilt og det har blitt hogd en del 
ved. Huset er også blitt ferdigbeiset rundt det hele. Ledere og Rovere hadde også 
ei helg i juni der vi ryddet skikkelig i uthus og lager, det samles på mye rart opp 
gjennom årene.  Det ble også satt inn mer skap og lenger benkeplate på 
kjøkkenet. 

Da vår faste sommergartner har sluttet investerte vi i en skikkelig gressklipper 
og ryddesag slik at vi får holdt vegetasjonen i sjakk i løpet av sommeren. Så i år 
har vi vært litt gartnere på skift. 

Almenninga har også hatt storhogst i løpet av vinteren, så nå har det blitt luftig 
opp mot Rokosjøen, fordelen med det er at vi får kveldssol oppe ved dammen og 
dermed mindre mygg på ettermiddag/kveld. 

Ellers er det ikke mye nytt å fortelle. 

 

Hammeren 2022 

Hilsen Tom Evensen 
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2b) regnskap og revisjonsberetning 

 
 REGNSKAP FOR PERIODEN 01.01.2022 – 31.12.2022 
 
 
INNTEKTER DRIFT       Budsjett 
Kretskontingent drift a 130 kr       48.275,00           63.500 (55+8,5)   
Egenandel aktivitet speider kr       64.900,00           95.000   
Utleie Hammeren   kr       30.000,00   30.000 
Tilskudd Fylkeskommunen  kr       50.000,00   27.000 
Momskompensasjon  kr       16.323,00   20.000 
Renter drift/plassering  kr         2.833,11     1.000  
   
  
SUM     kr   212.331,11          236.500 
 
UTGIFTER  DRIFT  
Administrasjon, reise,   kr      13.311,00    8.000 
Aktiviteter            kr       82.673,60   95.000 
Kursavgifter    kr      24.500,00    25.000 
Drift Hammeren   kr      34.524,64   32.000 
Bankomkostninger   kr              0,00 
Deltakeravgift NM   kr      15.000,00   15.000 
Speiderting    kr      11.950,00   12.000  
Speider/rover forum  kr      14.402,00   16.000 
Deltakelse sentrale arr.  Kr        9.969,00   25.000 
  
SUM     kr  206.330,24           236.500 
 
DRIFTSRESULTAT  +6.000,87    
 
EKSTRAORDINÆRE INNTEKTER/TIL FOND 
 
Kretskont. Hammeren a 20,00 kr       7.420,00    
  
 
EKSTRAORDINÆRE UTGIFTER/FONDSDISPOSISJONER 
 
Investering Hammeren  kr     10.136,00 
 
 
ÅRSRESULTAT (overskudd) kr 3.284,87  
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Regnskap 010122-311222 Hedmark krets NSF  side 2 
 
 
BALANSEREGNSKAP 
 
Eiendeler 
 
Bank 1875 20 69251 drift  kr        30.737,85 
Bank 1503.47.86671 plassering kr      415.556,30 
Eiendommen Hammeren  kr      360 000,00 
Beholdning andre eiendeler kr          0,00  
Sum     kr    806.294,15     

 (2021: 803.009,28)  
(2020: 939.323,84) 
(2019: 919.414,61) 

 (2018: 851.390,81) 

(2017: 854.684,38) 
 
Gjeld og egenkapital 
 
Årsresultat 2021   kr      +3.284,87 
Pantelån Hammeren  kr               0,00 
Egenkapital 010121   kr     803.009,28 
 
Sum gjeld og egenkapital      kr    806.294,15 
 
 
INVESTERINGSFOND HAMMEREN (opprettet 1996) 
 
Bundet pr 01.01.2022  kr       9.257,09 
+ Overførsel for 2022  kr       7.420,00   
+ Driftsoverskudd 2021*  kr      18.201,52 
- investering 2022    kr      10.136,00 
Bundet pr 311222   kr      24.742,61    
 
*Vedtak på kretstinget febr. 2022  DRIFTSRESULTAT + 18.201,52 
 
 
 
 
Gaupen 08.01.2023 
 
Hanne Mette Lundberg 
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2c) innsendte saker 

Prinsippavklaring innsendt fra kretsstyret 

Refusjon for deltagelse på sentrale arrangementer som ikke er pålagt av kretsen. 
Foreslår at deltagere kan søke refusjon fra kretsen på inntil 75% av 
deltageravgiften 
Prinsippet er et det bør være en liten egenandel. Transportkostnader holdes av 
deltager eller hvis mulig søkes refusjon fra andre ordninger 
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2d) budsjett og fastsettelse av kretskontingent 

FORSLAG TIL BUDSJETT PERIODEN 01.01.23-31.12.23 

 

 

INNTEKTER   
Kretskontingent medlem a 130,00        46 800,00  
Kretskontingent Hammeren a 20 7 200,00  
Kretskontingent høst 20 stk 1 300,00  
Egenandel deltakere aktivitet 150 000,00  
Leieavtale Hammeren 30 000,00  
Støtte og tilskudd 50 000,00  
Momskompensasjon 5 000,00  
Gaver 0,00  
Renter 2 700,00  
100-års markering egne midler 40 000,00  
   
SUM 333 000,00  
   
   
UTGIFTER   
Kretskontingent Hammeren 7 200,00  
Aktivitet og kretsarrangement 165 000,00  
Profilering av speiding i gruppene 0,00  
100-års jubileum markering 40 000,00  
Kursdeltagelse subsidiering 30 000,00  
Kretsadministrasjon og reise 7 600,00  
Deltagelse sentrale arr 27 200,00  
NM i speiding 15 000,00  
Kretsting 6 000,00  
Drift Hammeren 35 000,00  
Bank kostnader 0,00  
   
SUM 333 000,00  
   
RESULTAT 0,00  
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Kretskontingent for 2023: 

Kretsstyret foreslår at den holdes uendret på 150,- kr januar og 65,- kr høst 

 

3a) valg av visekretsleder og 2 styremedlemmer 

- kretsleder Ruth Inger Teppen sitter 1 år til 
- visekretsleder Hanne Toustrup Hoel sitter nå, skal velges ny for 2 år 
- styremedlem Bjørn Sandvik sitter nå, skal velges ny for 2 år 
- styremedlem Martin Dæhlin Kristiansen sitter 1 år til 
- styremedlem May Irene Løseth sitter nå, skal velges ny for 2 år 

 

3b) valg av valgkomite og revisor 

- valgkomite for 2 år, Andreas Olssen sitter nå, skal velges ny for 2 år 
- valgkomite Linda Nathalie Foss sitter 1 år til, neste år som leder 
- revisor for 1 år, Gunnar Jervell sitter nå, skal velges ny for 1 år 

 

3c) andre valg 

- roverombud 
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4 Eventuelt 

4a) diskusjon og avklaring angående utenlandstur 2024 

Kretsstyret ønsker kretstingets tilbakemelding om utenlandstur. Vi er usikker på 
hva som opprinnelig var tenkt, her er noen tanker ut fra dialog som har vært. 

Vil formålet være lederpleie, opplevelse, sammen-spleising mellom ledere i 
kretsen? 

Skal turen inneholde opplevelser, speiderhistorie f.eks. museum, kjente 
speidersteder eller utfordringer som fjelltur, båttur, fisking? 

Hvilken varighet ønskes f.eks 3-5 dager i forbindelse med helg? 

Hvor ønsker gruppen å dra f.eks England, Sverige, Island, Tjekkia eller Norge? 

Hvilken prisramme vil være rimelig? 

Hor stort ansvar bør kretsen ta for økonomisk usikkerhet? 

Kretsstyret ønsker her kretstingets tilbakemelding angående rammer, slik at det 
kan nedsettes en arbeidsgruppe med mandat. 

 

 

 

 

Retningslinjer for Hedmark krets av Norges speiderforbund 

Disse retningslinjene kommer i tillegg til enhver tid gjeldende lover og 
retningslinjer i NSF. Hvis det er uoverensstemmelse mellom Hedmark krets sine 
retningslinjer og NSFs lover og retningslinjer, så er det NSFs lover og 
retningslinjer som gjelder. 

Følgende ble vedtatt på kretsting 8. februar 2014: - På kretstingene både 
terminliste og årsmøte, forventes det at alle kretsens aktive speidergrupper er 
representert med minst 1 deligat. 

Øvrige lover for Hedmark krets av Norges speiderforbund, se NSFs lover §2-3 
på nettsiden https://speiding.no/om-oss/lover-og-retningslinjer 


