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Tilstede:  Trond Voldmo, Gunnar Jervell, Rune Kvarnstrøm, Karin Rustad, Lars Rugsveen og  

Roy Arild Rugsveen 
 

Saksliste 
 
a) godkjenning av innkalling – godkjent 
b) valg av ordstyrer – Roy Arild valgt 
c) valg av referent – Roy Arild valgt 
d) valg av to personer til å underskrive protokoll – Karin og Lars valgt 
e) årsmelding 
f) regnskap 
g) arbeidsplan 
h) budsjett og fastsettelse av gruppekontingent 
i) valg av: 

• gruppeleder og eventuelle gruppeassistenter etter gruppetingets bestemmelse 
(gruppeleder ble valgt for 2 år i 2007) 

• gruppens representanter til kretstinget 
• regnskapsfører og revisor (for ett år hver) 
• representant til Guttelaget Mjølner 
• representant til husstyret for speiderhuset 

 

 

Årsmelding 2007 
 
Småspeidere: 
 
Ved nytt år besto småspeidergruppa av 11 småspeidere og en leder. 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, her var det godt frammøte av både foreldre og speidere, selv om det var litt dårlig med 
snø. Også i år var småspeiderne delaktige i speideraksjonen. Småspeiderne deltok også med 3 speidere 
under kretsens dag på Domkirkeodden i mai. Det var ingen småspeidere som melde seg på årets 
speider- leir på Brandbu. I vår halvåret var det Baden Powell og speiding i hundre som sto i fokus. 
 
Høsten startet med et stort mannfall, i og med at mange av de små nå var blitt store og skulle bli 
aspiranter i troppen, fotball og håndball har også blitt store konkurrenter til oss, så i overgangen fra 
småspeider til tropp forsvant mange. Vi fikk inn 4 nye småspeidere, så i høst har småspeideren bestått 
av 5 speidere, en leder og en assistent (Randi Framnes Voldmo). Vi har hatt en overnattingstur til 
Nordhue, deltatt på Strandhugg (dagstur) i september. Alle de som startet ble tatt opp som småspeidere 
på et av de siste møtene før jul, (med stolte foresatte til stede) der vi serverte selv bakte julekaker og 
kaffe. Alle småspeiderne var med på lysmesse og mange var også på grøtfesten etterpå. I høst har vi 
jobbet med ”Vær beredt merket” for småspeidere. Vi har holdt de fleste møtene ute og de store 
speiderne syns nok at vi har tent mye bål og lagd mye god mat. 
 
Torill Rugsveen 

- godkjent 
Troppen: 
 
Året startet med 21 speidere i troppen og avsluttet med 17 speidere i troppen. Troppsleder har vært 
Roy Arild Rugsveen og med Trond Voldmo som troppsassistent. 
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Fra lørdag 3. februar til søndag 4. februar 2007 hadde vi speidertur til speiderhuset i Elverum. 
Lørdagen startet med fremmøte klokken 1100 og litt skøytegåing og konkurranse. Litt lunsj spising 
etterfulgt av aking på Søbakken skolen. Deretter gikk turen ned til heimkunnskapen på ungdomsskolen 
hvor vi lagde oss pizza. Opp igjen til speiderhuset hvor kvelden ble avsluttet med brettspill. 
Midt på natta ble snøbjørn bortført og skulle ofres på ett bål, men når vi fant ham igjen hadde snøbjørn 
tatt kontroll over situasjonen! 
Søndagen startet med frokost og deretter rundtur i Leiret på jakt etter bokstaver som skulle settes 
sammen til ord. Lunsj og opprydding på slutten av dagen. Totalt var det med 11 speidere og 3 ledere 
på turen. 
 
10.-11. Februar ble det arrangert patruljeførerkurs 2 på Røros. Mjølner deltok med 6 speidere. 
 
Helga 13.-15. mars 2007 inviterte noen av speiderne til tur. Den gikk til speiderhytta Borgen på 
Nordhue og noen av aktivitetene var å ta noen merker: brannsikkerhet, astrologi og leirbål. Ble også tid 
til litt andre ting for de 8 speiderne som var med :-) 
 
Helga 23.-25. mars 2007 var det klart for speidertur til Borgen, Nordhue. 7 speidere og to ledere 
ankom på fredagskvelden, fikk fyrt opp og spist litt. Lørdagen gikk med til å begynne på en 
landskapsmodell over Elverum laget i pappmasjé. Lage lunsj ute og en del aking og skigåing. Søndag 
var det klart for å gå hjem til Elverum på ski. En flott tur i knall-vær! 
 
To tirsdager, 27. mars 2007 og 10. april 2007, var speiderne markører ved en farlig gods øvelse ved 
beredskapssenteret. Speiderne var kommet til skade og skulle evakueres ut av forurenset område. Det 
var med 8 speidere den første tirsdagen og 10 den siste gangen. 
 
Årets sommerleir for speiderne var fra lørdag 28. juli til lørdag 4. august 2007, og stedet var kretsleir 
ved Røykenvika ved Brandbu. De fem kretsene var Hedmark og Oppland Krets av Norges KFUK-
KFUM-speidere, Hedmark, Glåmdal, Gudbrandsdal og Vestoppland krets fra Norges speiderforbund. 
Mjølner reiste av gårde med 10 speidere og 2 ledere, i tillegg hadde vi også to rovere/ledere som bodde 
i leiren med oss. Uka ble fylt med masse aktiviteter: leirbygging, taubane, GPS, pionering, primitiv 
mat, førstehjelp, haik og mye mer. Roy Arild var i leirkomiteen og beredskapssjef på denne leiren med 
litt over 500 deltakere. 
 
Mjølners roverlag Alces-Alces (les: Joaquin Høvik) arrangerte JOTA og JOTI på Nordhue 19.-21. 
oktober 2007. Det var med 13 speidere fra Mjølner og 7 fra Brumunddal. En stor takk til Jens, da han i 
år deltok på JOTA for 30. gang. Dette er veldig bra da JOTA bare har vært arrangert 50 ganger i 
verden. Nytt i år var at vi også gjennomførte JOTI da vi har fått oss internett på speiderhytta. 
 
Helga 26.-28. oktober 2007 reiste 7 speidere sammen med en leder på patruljetur til Nordhue. 
Speiderne hadde selv laget opplegget. De drev med matlaging, livline og andre aktiviteter. 
 
Mandag 5. november 2007 hadde troppen opplæring i opptreden på skadested. Vi hadde fått med oss 
Elverum Røde Kors Hjelpekorps som hadde litt opplæring og avsluttet møtet med en øvelse i 
opptreden ved trafikkulykke. 
 
Fredag 16. november 2007 møttes 5 speidere og en leder for å dra på troppstur. Speiderne hadde fått 
beskjed om å pakke lett og ta med utstyr for å gå og overnatte ute. Første oppdrag viste et punkt ved 
Stavåsdammen hvor det ble slått leir for natta i knappedukstelt etter en fottur på omtrent 3 km.  
Lørdag morgen kom med sol og flott vær, hadde vært litt kaldt om natta, ca -8 gr.C. Frokost ble spist 
og utstyret pakket. Neste mål kom i form av et kart hvor Torudkoia var markert. Vi gikk avgårde og 
lunsj ble spist omtrent midtveis, totalt ble dagens fottur ca 8 km. Middag ble laget på bål etterfulgt av 
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dessert, banan med sjokolade. Knappeteltet kom opp igjen og speiderne var i seng omtrent 2130. 
Søndagen var det omtrent O gr.C ute og tåket. Men frokost ble spist og leiren ryddet. Nytt oppdrag var 
å ta seg til et nytt punkt, som viste seg å bli omtrent 4 km. unna. Der ble turen avsluttet med et godt og 
varmt bad i badestampen hjemme hos Trond, så da ble alle spørsmål om hvorfor man skulle ta med 
badetøy besvart :-) 
 
Lørdag 1. desember 2007 dro 4 speidere (vandrere) og en leder fra speiderhuset til Lillehammer 
speidersenter på tur arrangert av Dag Ivar. Først var de og så på NM i buldring, så var de og klatret i 
den 22 m høye veggen i Håkons hall. Etter det var det meningen at speiderne skulle ut og ake, men det 
ble ikke noe av det, for det var nemlig en halv meter kram snø ute. Speiderne laget heller snøskulpturer 
bak speidersenteret. Etter dette spiste de taco og spilte spill. Dagen etter på vasket de speidersenteret 
og dro ut på geocaching i mangel på akebakker og noe annet å gjøre.  
 
Roy Arild Rugsveen 

- godkjent 
Roverlaget: 
Ingen årsrapport avlagt. De arrangerte JOTA og har enkeltvis bistått troppen og småspeiderne.  

- godkjent 
Gruppa: 
Gruppeting har blitt gjennomført 30. januar (årsting) og ledermøte 20. juni hvor tema var terminliste 
for høsten.  
 
Lørdag 27. januar arrangerte Mjølner ekstraordinært kretsting på speiderhuset i Elverum etterfulgt av 
leder- og roverbowling.  
 
Helga 20.-22. april 2007 var det klart for årets gruppetur til Borgen på Nordhue. I år feiret vi også i 
tillegg at speidingen er 100 år i år. Dette gjorde vi ved å invitere alle tidligere speidere osv. til 
bursdagsfest på Nordhue på lørdagen. Men da hadde allerede 9 speidere overnattet ute fra fredag til 
lørdag, og 7 småspeidere ankommet Borgen. 
Det kom ca. 20 bursdagsgjester som ville feire sammen med oss. Bløtkake ble servert, pølser ble grillet 
og Tore Lund holdt lysbilde visning om speideren i gamle dager. 
På lørdagskvelden, etter bursdagsfeiringen, hadde vi leirbål med blant annet St. Georgsbudskapet og 
fornyelse av speiderløftet. 
Søndagen gikk stort sett med til å rydde hytta og lage lunsj ute på bål. 

Mjølner speidergruppe hadde innsamlingsaksjon mandag 23. april hvor drøyt 30 speidere gikk rundt 
med innsamlingsbøsser. Speideraksjonen er en årlig innsamling i samarbeid mellom Norges 
speiderforbund og Flyktninghjelpen. Årets innsamlede penger gikk til Sri Lanka hvor de skal benyttes 
til Flyktninghjelpens utdanningsprosjekter for barn og unge på flukt. Mjølner speidergruppe fikk inn 
4.066,50,- kr. 

Kretsens dag ble arrangert på Hamar ved Jernbanemuseet fra lørdag 5. mai til søndag 6. mai 2007, på 
søndag var det også småspeiderkonkurranse. 
Mjølner deltok med 12 speidere og 3 ledere i tillegg til 3 småspeidere og 1 leder på søndag. 
Gaupe fikk 5. plass mens Sleipner havnet på 7. plass, småspeiderne fikk 3. plass i sin konkurranse. 
 
17. mai var det klart for flaggborg etter vanlig program med deltakelse på Folkehøgskolen, skoletoget 
og ved festningen på ettermiddagen. Det deltok mellom 11-14 speidere denne dagen. 
 
Strandhugg var fra fredag 14. september 2007 til søndag 16. september. 7 speidere og 2 ledere møtte 
opp på fredagen og pakket bilen med nødvendig utstyr og kanoer. Speiderne og en leder syklet opp til 
Strandøya. Fikk slått opp presenninger og gjort oss klare for natta. På lørdags morgen, rundt klokken 
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0500, blåste det skikkelig, så noen måtte stå opp en liten tur for å feste presenningene bedre. 
Midt på dagen lørdag ankom 2 aspiranter, disse havnet i hver sin patrulje. Lagde hinderløype, forsøkte 
å padle litt (det var ikke enkelt på grunn av mye vind). Fikk laget oss hamburgere til middag. Så kom 
kvelden og tid for å legge seg. Det ble en ganske kald natt da det var kuldegrader om natta. 
Søndag morgen var det mindre vind, men kaldere og snø/sludd/hagl/regn nesten hele dagen. På 
formiddagen kom det 4 småspeidere, 2 småspeiderledere, 2 lederbarn og en forelder. Hinderløype ble 
gjennomført etterfulgt av lunsj, opprydding og retur til speiderhuset på sykkel for speiderne i troppen. 
En flott tur med alle typer av vær. 
 
Helga 22.-23. september var det tid for årets dugnad på speiderhytta Borgen, Nordhue. Fremmøte var 
noe tynt, men de få som møtte opp fikk gjort ganske mye. Vasking, beising og noen småreparasjoner. 
 
23.-25. november reiste Roy Arild på speiderlederkurs på Aurlundsætra ved Dokka. Lærte noe nytt, 
fikk delt erfaringer, mottok nye impulser og traff mange nye hyggelige mennesker. 
 
Lørdag 10. november ble det arrangert kretsting på Røros hvor vi deltok med 3 personer. 
 
2. søndag i advent, 9. desember 2007, arrangerte Mjølner speidergruppe lysmesse i samarbeid med 
Elverum kirke. Totalt var 20 speidere med på årets lysmesse. Etter lysmessa var vi samlet i 
Generalgården for grøtfest. 
 
Vi ble forespurt om å arrangere juleverksted på Mart’nsenteret lørdag 8. desember, lørdag 15. 
desember og søndag 16. desember. Her hadde vi aktiviteter som å lage julepynt, julekort, makramè 
armbånd og andre ting sammen med barn som var på senteret. Dette ga oss også en mulighet for å vise 
oss litt frem, samtidig som vi fikk kr. 10.000,-. 
 
Foreldreforening har også i år blitt forsøkt opprettet uten at vi helt har lykkes å formalisere denne, men 
de arrangerte frokost 17. mai og grøtfesten etter lysmessa.  
 
Gruppa solgte også i år speider-kalendere som en inntektskilde, men disse var ganske tunge å selge da 
utsalgsprisen var kr. 100,-. Det ble bestilt og utdelt kun 25 stk. kalendere, men dessverre ble ikke alle 
disse solgt. 
 
Nytt av året er også at Mjølner speidergruppe har kjøpt eget domene på internett www.mjolner.org 
hvor alle kan se hva vi gjør i speideren, dette er også en svært hensiktsmessig måte å informere 
speidere, foreldre og andre interesserte.  
 
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 2007 var det 32 medlemmer i Mjølner speidergruppe. 
 
For øvrig vises det til terminlistene for den enkelte enhet for 2007. 
 
Roy Arild Rugsveen 

- godkjent 
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Regnskap 2007 – Mjølner speidergruppe 
 

 
 

Inntekter   Utgifter  
Drift 1 206,00 1 499,00 
Arrangement 14 805,80 16 734,92 
Materiell og utstyr 0,00 6 142,80 
Salgsmateriell 3 105,00 2 610,00 
Dugnad og stønad 5 140,00 1 900,00 
Kontingent 7 903,00 2 670,00 
Kurs og lederutvikling 0,00 3 112,00 
Diverse 1 220,00 1 489,70 
 33 379,80 36 158,42 
Underskudd 2 778,62   

 36 158,42 36 158,42 

   
Eiendeler:     
      
Inngående beholdning    113 236,61  
Resultat       -2 778,62  

Utgående beholdning     110 457,99  

   
Egenkapital     
   
Bunden kapital, avsatt i fond  
 - Driftsfond      20 000,00  
 - Utstyrsfond      35 000,00  
 - Lederopplæring        5 000,00  
   
Ubunden kapital      50 457,99  
   

Sum egenkapital     110 457,99  
 
Regnskapet er revidert og funnet i orden. 
 
 
 
 
Elverum 29/1 -08  Gunnar Jervell, revisor 

- godkjent 



Mjølner speidergruppe - Årsting 2007 referat.docx  Side 7 av 8 

Arbeidsplan / styringsdokument 2008 
 
Hele gruppa skal arbeide for et aktivt og meningsfylt friluftsliv hvor den enkelte speider skal lære etter 
mottoet ”learning by doing” etter speidermetoden. Ved hjelp av dette skal speiderne bli 
ansvarsbevisste og selvstendige mennesker, lære seg demokratiske prinsipper og gis medbestemmelse 
og ansvar. I tillegg kommer disse punktene: 
� Kjøpe inn 4 stk kanoer, begrenset oppad til samlet sum kr 35.000,- 
� Terminlister for alle enheter skal være klare innen halvåret starter. 
� Sommerleir for 2008 arrangeres som en gruppeleir. 
� Være synlige i nærmiljøet, blant annet ved aktivt å benytte lokalavisene. 
� 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. 

- godkjent 
 

Budsjett 2008 
 
 Inntekter Utgifter   
Drift   1 000  
Arrangement 15 000 17 500  
Materiell og utstyr   43 000 note 1 
Salgsmateriell 3 500 2 000  
Dugnad og stønad 15 000 4 000  
Kontigent 7 500 2 500  
Kurs og lederutvikling   5 000  
Diverse   1 000  
 41 000 76 000  
Utstyrsfond 35 000    

 76 000 76 000  
 

     
    
    
    
    
    
 

- godkjent 
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Fastsettelse av gruppekontingent for 2009 
 
For 2008 er denne satt til kr. 150,-. I tillegg kommer kretskontingent på kr. 120,- og 
forbundskontingent på kr. 370,-. Samlet kontingent for 2008 blir da kr. 640,-. 
Mjølner har en halvårskontingent for 2008 (de som starter etter sommeren) på kr. 150,- 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 være 90% eller 50% rabatt på gruppekontingenten. 
 
Vedtak: 
� Gruppekontingent økes til kr. 160,- for 2009. 
� Halvårs gruppekontingent økes til kr. 160,- for 2009. 
� Familierabatt videreføres. 

- godkjent 
 

Valg 
 
� Gruppeleder for 2 år: 

o Roy Arild Rugsveen ble valgt for 2 år i 2007 og sitter ett år til. 
� Evt. gruppeassistenter for 2 år: 

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

o 32 medlemmer gir rett på 4 representanter i tillegg til gruppeleder, – hvis det er flere enn 4 
interesserte representanter så rangeres de etter alder  

� Regnskapsfører for 1 år: 
o Rune Kvarnstrøm stiller til gjenvalg. – gjenvalgt  

� Revisor for 1 år: 
o Gunnar Jervell stiller til gjenvalg. – gjenvalgt 

� Representant til Guttelaget Mjølner: 
o Joaquin Høvik. – valgt 

� Representant til husstyret for speiderhuset: 
o Trond Voldmo stiller til gjenvalg. – gjenvalgt 

 
 
 
 
 
 
 
Roy Arild Rugsveen   Karin Rustad   Lars Rugsveen 
Referent    Protokoll sign.   Protokoll sign. 


