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Det var 11 personer tilstede på gruppetinget; Roy Arild Rugsveen, Trond Rønning, Gunnar Jervell, 
Iver Riise, Trond Voldmo, Elin Hermine Ødegaard, Dag Ivar Mortensen, Joaquin Høvik, Lars Erik 
Småriseth, Silje Seland og Ole Henrik Lorentzen. 
 
 
a) godkjenning av innkalling – ok  
b) valg av ordstyrer – forslag: Roy Arild – godkjent  
c) valg av referent – forslag: Trond Voldmo– godkjent 
d) valg av to personer til å underskrive protokoll – forslag: Lars Erik og Silje – godkjent 
e) årsmelding – gjennomgang v/ Roy Arild: 
 

Årsmelding 2005 
 
Småspeidere: 
Ved nytt år besto småspeidergruppa av 22 småspeidere en leder og en assistent. Vi hadde godt 
frammøte på alle møtene. Vi arrangerte ingen egen vintertur denne våren, men deltok med så å si alle 
mann, på gruppa sitt arrangement med overnatting på Nordhue i april. Vi hadde en vinter aktivitetsdag 
for speidere og foreldre i mars noen familier stilte mannsterke, mens fra enkelte familier var det bare 
speideren som møtte. Vi hadde en fin dag på Søbakken skole, med grilling, aking og ulike oppgaver. 
Småspeiderne deltok også med ca. 10 speidere under kretsens dag på Røros i mai. Må jo nevne at det 
ene laget fra Mjølner vant småspeider konkurransen. Småspeider leiren i juni ble litt amputert, da den 
falt sammen med fotballarrangementet Elverumsturneringen, men vi deltok med 5 speidere her også. 
Altså en aktiv og god vår. I tillegg har mange av speiderne tatt værmerket og de som ønsket kunne ta 
klar deg selv merket og hjemmehjelpsmerket. 
 
Høsten startet med et stort mannfall, i og med at 6 av de små nå var blitt store og skulle bli aspiranter i 
troppen. Vi fikk inn 10 nye småspeidere og mistet noen til fotballen så i høst har småspeideren bestått 
av 15 stykker, en leder og en roveraspirant. Vi har hatt en overnattingstur til Nordhue, deltatt på 
Strandhugg (dagstur) i sept. Og vært tilstede under et arrangement på Skogmuseet i november. 9 av de 
som starter ble tatt opp som småspeidere på et av de siste møtene før jul, (med stolte foresatte til stede) 
og kunne nå bære speiderskjerfet med stolthet. I høst har vi jobbet med ”Vær beredt merket” for 
småspeidere. 
Torill Rugsveen 
godkjent 
 
Aspiranter: 
Aspiranttroppen har blitt ledet av Rune Kvarnstrøm, støttet av Joaquin Høvik og Lars Erik Småriseth.  
Aspiranttroppen startet opp 29 august med 11 aspiranter, men etter at ”jungeltelegrafen” hadde gått var 
troppen oppe i 15 etter tre møter. Antall aspiranter stabiliserte seg på 12 etter møte nr 4. Av disse 12 
var 5 helt nye, de 7 siste har alle sammen vært med i småspeidertroppen.  Ut over høsten sluttet 
ytterligere en. Aspirantperioden ble dermed avsluttet med opptak i troppen av 11 nye speidere den 12. 
desember. 
Aktivteter: 
Aspiranttroppen har gjennomført seksten møter og to overnattingsturer, ”Strandhugg” sammen med 
troppen og en egen tur til Nordhue i november. 
Programmet har fokusert på grunnleggende speiderferdigheter, og kravene til Vær Beredt merket for 
Stifinnere. I tillegg har tre møter fokusert på kjennskap til speiderbevegelsen, speiderloven og det 
”seremonielle”. 
Samtlige av aspirantene har kommet meget godt på vei med Vær Beredt merket, men ingen har fullført 
det. 
Erfaringer: 
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Ettersom Aspiranttroppen besto av ca halvparten ”erfarne småspeidere” og halvparten helt nye, måtte 
ambisjonsnivået legges opp etter de nye. Troppen kunne nok med fordel ha vært delt i to slik at de 
tidligere småspeiderne fikk noe større utfordringer.  
 
Elverum, 24 jan 06 
Rune Kvarnstrøm 
godkjent 
 
Troppen: 
Troppen starter året med 3 patruljer (grønn banan, hauk og wallabie), totalt var det 20 personer fordelt 
på disse 3 patruljene. I troppen fungerte Trond Voldmo og Roy Arild Rugsveen som troppsledere og 
Dag Ivar Mortensen og Elin Hermine Ødegaard som ledere av førerpatruljen. 
 
Klatrekurs ble arrangert av Dag Ivar og Elin Hermine i løpet av mars. Kurset ble arrangert over to hele 
dager samt en kveld. Hele førerpatruljen og de to troppslederne deltok. 
17 speidere og to ledere deltok på kretsens dag 27.-29. mai på Røros. Et veldig bra arrangement hvor 
det var lagt vekt på å bli kjent med Røros. Det ble følgende plasseringer: 5. plass til Hauk, 9. plass til 
grønn banan og 11. plass til Wallabie. 
14 speidere og 2 ledere deltok på landsleiren fri:05 på Eidskog 2.-9. juli. En stor opplevelse for alle. 
 
Høsten startet med 2 patruljer (bjørn og sleipner), totalt i patruljene var det 16 personer. 
14.-16. oktober arrangerte Mjølners roverlag JOTA på Nordhue hvor også Brumunddal deltok, totalt 
var det 30 speidere med. Vi takker Jens Rørbye for at han stiller velvillig opp år etter år. 
29.-30. oktober hadde patruljene tur til Budor hvor de bodde i koier (var meningen å overnatte i noen 
koier i Stavåsen, men på grunn av ”vårløsning” måtte det flyttes), speiderne hadde en flott tur på 
egenhånd. 
Opptaksmøtet i desember tilførte troppen 12 personer fra aspiranten, veldig bra! 
 
Roy Arild Rugsveen 
godkjent 
 
Roverlaget: 
Ingen aktivitet rapportert. 
 
Gruppa:  
Gruppeting har blitt gjennomført 31. januar (årsting) og 13. juni. I tillegg har det blitt gjennomført 
ledermøte 2. mai, 26. september og 12. desember. 
18. april arrangerte gruppa speideraksjonen ved speiderhuset, vi hadde innsamling samt aktiviteter 
(blant annet pinnebrød på bål og kasseklatring) ved speiderhuset. Dessverre var det ikke mange 
publikummere som møtte opp. Totalt greide vi å samle inn kr. 4.733,50. 
22.-24. april var det gruppetur til speiderhytta Borgen på Nordhue. Troppen ankom på fredag mens 
småspeidere kom på lørdag. 
17. mai var det klart for flaggborg etter vanlig program med deltakelse på Folkehøgskolen, skoletoget 
og ved festningen på ettermiddagen 
10.-11. september arrangerte guttelaget Mjølner dugnad på speiderhytta Borgen på Nordhue. Det ble 
invitert til overnatting for hele familien fra lørdag til søndag. Dette ble godt mottatt av de tre familiene 
som benyttet seg av dette. 
16.-18. september var det klart for Strandhugg på Strandøya i Glomma. Troppen ankom øya på fredag, 
aspirantene kom på lørdag mens småspeiderne kom på søndag til hinderløype som hadde blitt laget i 
stand av aspiranter og troppen. 
12. november ble det arrangert kretsting på Ilseng hvor vi deltok med 4 personer. 
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19.-20. november arrangerte vi speidingens dag på Skogmuseet. Var egentlig meningen at dette skulle 
vært gjort tidligere på høsten, men på grunn av sent svar på søknaden om midler fra frifond så måtte 
det utsettes. 
--- 
Mjølner Speidergruppe arrangerte speidingens dag på Prestøya (Norsk skogmuseum) 19-20 november 
2005. Dette arrangementet var tenkt som både en gruppetur og et arrangement for å vise hva speiding 
kan være. Vi brukte lørdagen til å bygge leiren og installere oss i både koie og lavvo, mens søndagen 
ble brukt til aktiviteter. Søndagens aktiviteter var livlinekasting, bruskasseklatring, pinnebrødbaking, 
knute knyting og natursti. Det var bruskasseklatringa og naturstien som var de to mest besøkte 
”postene” vi hadde. Besøket vi hadde var relativt bra, tatt i forhold til at vi var ute i midten av 
november. Og både de som kom, og speiderne, hadde et veldig fint arrangement ved Glommas bredd.  
Vi hadde egentlig tenkt å kjøre dette arrangementet i midten av september, den helga som speidingens 
dag egentlig var planlagt, men uten at vi hadde mottatt noe svar på søknaden vår, turte vi ikke kjøre 
som planlagt. Men vi fikk heldigvis etter samtale med forbundskontoret bruke støtten på et tilsvarende 
arrangement. Men erfaringsmessig og med tanke på nye speidere, er et rekrutteringsarrangement bedre 
å ha i starten eller medio september. Dette både for å få dem inn i gruppa.” 
Dag Ivar Mortensen 
--- 
4. desember var det lysmesse og påfølgende grøtfest på speiderhuset. 32 speidere, 2 roveraspiranter og 
5 ledere deltok på lysmessa. 
 
Foreldreforening har blitt forsøkt opprettet uten at vi helt har lykkes enda, men de har arrangert frokost 
17. mai og grøtfesten etter lysmessa, her ble det også arrangert et flott lotteri som ga litt inntekter til 
foreldreforeningen. 
 
Alt i alt ett godt år for Mjølner, og en stor takk til dere ledere og foreldrerepresentanter som stiller opp 
og gjør dette arbeidet mulig! 
 
Pr. 31. desember 2005 var det 54 medlemmer i Mjølner speidergruppe. 
 
For øvrig vises det til terminlistene for den enkelte enhet for 2005. 
 
Roy Arild Rugsveen 
godkjent 
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f) regnskap v/ Trond Rønning;  
 

Regnskap 2005 – Mjølner speidergruppe 
 
Inntekter Kontingenter 6 550     
 Dugnad 15 100     
 Tilskudd 27 459     
 Arrangement 50 740     
 Salg materiell 5 922     
 Div inntekter 680     
 Renter 108     
 Sum inntekter 106 559     
         
Utgifter Arrangement 73 865     
 Aktiv. materiell 6 365     
 Salgsartikler 13 863     
 Kontingent ledere 2 400     
 Lokalleie 2 054     
 Utstyr 11 242     
 Kurs 1 440     
 Gebyrer 324     
 Sum utgifter 111 552     
       
 Resultat -4 993     

       
  Eiendeler:   Egenkapital:   
 Bank   Fri 40 716  
 IB 100 716  Årets resultat -4 993  
 Resultat -4 993  Netto  35 723 
    Driftsfond  20 000 
    Utstyrsfond  35 000 
    Lederopplæring  5 000 
 UB 95 723  Sum egenkapital   95 723 
 

 
 

 
Regnskapet ble godkjent av årsmøtet uten tillegg og underskrevet av 
regnskapsfører og revisor.
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g) arbeidsplan 

 
Arbeidsplan / styringsdokument 2006 
 
Hele gruppa skal arbeide for et aktivt og meningsfylt friluftsliv hvor den enkelte speider skal lære etter 
mottoet ”learning by doing”. Ved hjelp av dette skal speiderne bli ansvarsbevisste og selvstendige 
mennesker, og lære seg demokratiske prinsipper. I tillegg kommer disse punktene: 
� Terminlister for alle enheter skal være klare innen halvåret starter. 
� Sommerleir for gruppa arrangeres i starten av august. Troppen tilbys leir en uke, mens 

småspeidere tilbys leir med 2 overnattinger. 
� Være synlige i nærmiljøet, blant annet ved aktivt å benytte lokalavisene. 
� Tilby aspirantperiode også fra høsten 2006. 
� Arbeide for at man får en sammensveiset og velfungerende førerpatrulje i troppen. Dette kan 

oppnås ved å tilby disse turer, og opplæring i det å være patruljefører og assistent. 
� Motivere og legge til rette for at roverlaget aktiveres. 
� Arbeide videre med å få til en foreldreforening som kan avlaste de øvrige ledere i gruppa, dette 

blant annet vedrørende inntektsbringende tiltak og andre aktiviteter for hele gruppa (eksempelvis 
frokost 17. mai og grøtfest etter lysmessa). 

� Sikre at både husstyret for speiderhuset og guttelaget Mjølner arbeider etter gode demokratiske 
prinsipper ved at det blant annet avholdes årsmøte med valg av representanter, fremlegging av 
revidert regnskap, budsjett og arbeidsplaner. 

 
For øvrig vises det til forbundets, kretsens, gruppens og enhetenes terminlister. 
 
Tillegg til siste punkt på styringsdokumentet: 
Siden Mjølner speidergruppe er den eneste av de aktive eiere av speiderhuset, foreslås det at husstyret i 
nær framtid avholder et årsmøte, hvor vedtektene for huset gås igjennom. Videre må KFUK kontaktes 
slik at det avklares deres videre engasjement i huset. Kan det være aktuelt å belaste KFUK for en del 
av driftsutgiftene på huset – hva sier statuttene om dette? Det er også viktig at det etableres ei 
foreldregruppe, da denne er den tredje eier av huset. Dette er ting som er viktig å få satt på plass slik at 
husstyret kan fungere på en tilfredsstillende måte. 
Husstyret består pr i dag kun av to personer; Trond Rønning og Svein Tore Moen. 
Det ble bestemt at det blir forsøkt avholdt et årsmøte 13.03.2006 hvor det sittende husstyret tar initiativ 
til innkalling og prøver å finne aktuelle kandidater til dette som kan fungere i et team. Gruppa stiller 
med en representant. 
 
Videre ble det bestemt at guttelaget, som er drivere av Borgen på Nordhue, avholder et årsmøte medio 
mars 2006 og at gruppa blir invitert til dette og stiller med en representant. 
 
Styringsdokumentet ble med denne tilføyelsen godkjent. 
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h) budsjett og fastsettelse av gruppekontingent 

 
Budsjett 2006 
 
Inntekter Kontingent 6 100 
  Dugnad 15 000 
  Tilskudd 15 000 
  Arrangement 50 000 
  Salg materiell 6 000 
  Div inntekter 500 
  Renter 100 

  Sum inntekter 92 700 

      
Utgifter Arrangement 75 000 
  Aktiv. materiell 7 600 
  Salgsartikler 1 000 

  
Kontingent 
ledere 2 500 

  Lokalleie 2 000 
  Utstyr 3 000 
  Kurs 1 500 
  Gebyrer 100 

  Sum utgifter 92 700 
 

Fastsettelse av gruppekontingent for 2007 
 
For 2006 er denne satt til kr. 130,-. I tillegg kommer kretskontingent på kr. 120,- og 
forbundskontingent på kr. 360,-. Samlet kontingent for 2006 blir da kr. 610,-. 
Mjølner har en halvårskontingent for 2006 (de som starter etter sommeren) på kr. 125,- i tillegg til 
kretskontingent på kr. 0,- og halv forbundskontingent. 
Av familierabatt har vi denne ordningen: Fra og med tredje innmeldte medlem (gruppen må selv søke 
om moderasjon til NSF) får den som har rabatten 0% på rabatt gruppekontingenten 50 % rabatt på 
kretskontingenten og 90 % rabatt på forbundskontingenten.  
Alternativt kan familerabatt i tillegg også være 50% rabatt på gruppekontingenten. 
 
Forslag til vedtak: 
� Gruppekontingent foreslås satt til kr. 130,- for 2007. 
� Halvårs gruppekontingent foreslås satt til kr. 130,- for 2007. 
� Familierabatt videreføres. 
 

Forslaget til budsjett og gruppekontingent ble vedtatt uten kommentarer. 
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i) valg av: 
• gruppeleder og eventuelle gruppeassistenter etter gruppetingets bestemmelse 
  (gruppeleder ble valgt for 2 år i 2005) 
• gruppens representanter til kretstinget 
• regnskapsfører og revisor (for ett år hver) 
 
 
� Gruppeleder for 2 år: 

o Roy Arild Rugsveen ble valgt for 2 år ved forrige årsting (31. januar 2005) og sitter 1 år til 
 
� Evt. gruppeassistenter for 2 år: 

o Her har ikke Mjølner noen pr. dags dato 
 
� Gruppens representanter til kretstinget med vararepresentanter: 

o 54 medlemmer gir rett på 6 representanter i tillegg til gruppeleder 
 

Her har vi ikke mange å velge mellom pga ung alder i gruppa: 
Lars Erik Thorsen, Lars Erik  Småriseth, Joaquin Høvik, Karin Carlsson, Charlotte 
Moberget  og Sondre Riise Midtun 

 
� Regnskapsfører for 1 år: 

o Trond Rønning stiller til gjenvalg 
o Rune Kvarnstrøm stiller til valg 

Siden det er to kandidater bestemte årsmøtet at det ble avholdt skriftlig avstemming. 
Dette ga følgende resultat: 
  Trond Rønning 2 – to stemmer 
  Rune Kvarnstrøm – 6 – seks stemmer 
  2 – to blanke stemmer 
 
 Rune Kvarnstrøm går dermed inn som ny kasserer i gruppa. 
 

� Revisor for 1 år: 
o Gunnar Jervell stiller til gjenvalg 
Valgt for ny periode. 

 
På neste års innkalling tilføyes valg av representant til guttelaget Mjølner og representant til husstyret. 
 

 


