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Tilstede: Lars Rugsveen, Karin Rustad, Gunnar Jervell, Randi Framnes Voldmo,  
Torill Rugsveen, Trond Voldmo, Anders Østerberg Johnsen 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 - Lars og Anders valgt 
e) årsmelding 
f) regnskap 
g) arbeidsplan 
h) budsjett og fastsettelse av gruppekontingent 
i) valg av: 

• gruppeleder og eventuelle gruppeassistenter etter gruppetingets bestemmelse 
• gruppens representanter til kretstinget 
• regnskapsfører og revisor (for ett år hver) 
• representant til Guttelaget Mjølner (Nordhue) 
• representant til husstyret for speiderhuset 

 
 
 
 

Utdrag fra Jubileumsberetning Mjølner speidergruppe 1917-1992: 
 
Slik begynte det 
Den 5. november 1917 ble guttelaget ”L.S.V.”, som stod for LUFT, SOL og Vann, stiftet på et møte i Glomvang, 
den gang idrettens hus i Elverum, i dag Namibiahuset. Tilstede var lærer Leiv Isaksen og 7 gutter: Asbjørn 
Kjernet, Erling Tøndevold, Frede Gløersen, Oddvar Skyrud, Leif Dietrich-Olsen, Ole Rasch og Kåre Risberg. 
I lagets lov §1 stod det: ”Foreningens formål er ved utflukter, speiderøvelser og møter å utdanne medlemmene 
til patruljeførere for et speiderkorps, som aktes dannet ved Elverum Kommunale Høiere Almenskole.” … 
Den 1. mars 1918 stiftes så ”Elverum Middelskoles Guttekorps”, og fra høsten av fikk gutter fra 4. til 7. klasse i 
folkeskolen adgang til å bli medlemmer. Men da burde også navnet endres. For som Isaksen sa: ”Dette skal 
ikke være en klubb for de få, men et lag for de mange.” Alle guttene kom med forslag, og etter avstemming vant 
Asbjørn Kjernets navn ”Mjølner” med stor margin. … 
I pinsen 1919 fikk Guttelaget Mjølner eiendommene Nordhue og Nordhueteigen som testament-gave fra 
Væringsaasens arvinger, døtrene Ingeborg Svenkerud og Inger Johnsen. Guttelaget hadde fått et sted å være, 
og det er vel ingen tvil om at gaven var et resultat av Isaksens utrettelige virksomhet for stedets ungdom. I 
”potetferien” høsten 1919 kunne guttene for første gang dra opp til Nordhue for å ta eiendommene i bruk. … 
Guttelaget ”L.S.V.” og senere ”Mjølner” hadde i Leiv Isaksens tid ingen tilknytning til Norges 
Speiderguttforbund. Han mente at en 14-åring ikke var moden nok til å avgi speiderløftet. 
Da Isaksen flyttet fra Elverum i 1925 overtok Søren Henni ansvaret for guttene. Han var prest og ansatt ved 
Soldathjemmet på Terningmoen. Henni likte ideen bak speiderbevegelsen og dens internasjonale omfang. Han 
fikk guttelaget Mjølner inn i forbundet, og virksomheten i troppen lagt om med mer vekt på speiderarbeidet. 
Soldathjemmet ble guttenes nye møtested, og Mjølner-navnet fikk fortsette på grunn av eiendomsforholdene på 
Nordhue. 
Den 2. oktober 1926 ble Mjølner I Elverum stiftet, og registrert som speidertropp. … 
I 1972 skjedde en del forandringer. Den gamle og vel kjente speideruniformen ble fornyet, og omtrent samtidig 
fikk jentene adgang til å være med guttene. I 1977 gikk Norsk Speiderguttforbund og Norsk Speiderpikeforbund 
sammen. Regelverket ble forandret og har siden vært under kontinuerlig forbedring. … 
I 1974 fikk speiderne eget hus i Nord-Leiret som nærmeste nabo til Fylkesidrettsplassen. Primus motor for 
tiltaket var Rolf Christensen. Huset ble døpt ”Speiderhuset”, og det ble overlevert gjeldfritt. Senere er det 
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påbygget garasje og lagerrom. All møtevirksomhet kunne nå drives i eget hus. Litt av en drøm var gått i 
oppfyllelse. … 

 
 

Årsmelding 2008  
 
Småspeidere: 
Ved nytt år besto småspeidergruppa av 5 småspeidere, en leder og en assistent (i tillegg to ”små” 
bevere). Vi har hatt godt frammøte på alle møtene. Vi arrangerte ingen egen vintertur denne våren, 
men deltok på gruppturen til Nordhue i april. Vi hadde en vinter aktivitetsdag for speidere og foreldre i 
mars her var det godt frammøte av både av foreldre og småspeidere (noen fikk til og med fisk i 
Sagtjernet). Også i år var småspeiderne delaktige i speideraksjonen. Småspeiderne deltok med 2 
speidere under kretsens dag på Hammer`n i slutten av april. Vi var representert med 4 småspeidere på 
småspeiderleiren på Hammer`n i juni. 
 
Høsten startet med en del nye interesserte og flere dukket opp i september etter ”vervekampanje” på 
Skogmuseet. Høsten 2008 har det derfor vært 10 småspeidere, en leder og en assistent (+ to bevere). Vi 
har hatt en overnattingstur på Speiderhuset, trygt og godt for de små og lettvint for de store. Alle de 
som starter ble tatt opp som småspeidere på et av de siste møtene før jul (med stolte foresatte til stede), 
der vi serverte egenprodusert bakst 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 knuter og surringer har vært den største interessen i denne flokken. 
 
Torill Rugsveen 

- godkjent 
Troppen: 
Året startet med 15 speidere i troppen og avsluttet med 19 speidere i troppen. Troppsleder har vært 
Roy Arild Rugsveen og med Trond Voldmo som troppsassistent. 
 
Fire speidere dro på pefftur 23.-25. mai 2008 for å planlegge en tur til Torudkoia den 6.-8. juni. Den 6. 
juni møtte 5 speidere opp på speiderhuset for å sykle opp til Torudkoia. Det var en kose-tur. Turen 
endte med at speiderne dro ned til Sagtjernet og tok et bad. 
 
På ettermiddagen onsdag 25. juni 2008 lastet 5 speidere og 2 ledere opp bilen med kanoer og utstyr 
klare for å reise til Jyltingsmarka i Engerdal for årets sommerleir. Det ble mange flotte dager frem til 
søndags kvelden 29. juni med masse flott vær, noe dårlig vær, masse mygg og mange fine opplevelser 
på kanotur, noen prøvde også å fiske litt, men med heller dårlig hell. Vi padlet totalt omtrent 15-20 
kilometer i løpet av dagene. 
 
Helga 17.-19. oktober 2008 arrangerte vi JOTA og JOTI på Nordhue. Jens, vår radioamatør, var med 
oss for 31. gang, kjempemessig. I tillegg til Jens var vi 4 ledere og 12 speidere som i løpet av helga 
gjorde følgende: snakket på amatørradio (JOTA), chattet på internett med andre speidere (JOTI), prøvd 
revepeiling, lagd internasjonal mat og masse andre aktiviteter. Vi snakket med 42 andre 
speidergrupper og chattet med ca 200 andre speidere over hele verden. 
 
Søndag 2. november 2008 ble det arrangert barnas dag på Skogmuseet. Mjølner (Lars, Elin Hermine 
og Roy Arild) stilte opp med kasseklatring som en populær aktivitet. 
 
Fredag kveld 7. november 2008 møtte 7 speidere og 1 leder opp for å dra på troppstur. Det var ikke 
mange som visste hvor veien bar, men man ble kjørt opp i Julussdalen på fredag kveld og 
overnattingen var under en presenning i skikkelig bløtt snøvær. 
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Lørdag morgen kom og etter frokost fikk speiderne oppgitt kartreferansen til Skavhaugen med beskjed 
om å være der innen klokken 1030, ca 1,5 km unna. Stor var overraskelsen da de ankom Skavhaugen 
og oppdaget at det var ridning på programmet. Kjempegøy og populært både for store og små. Etter 
rideturen fikk de oppgitt en ny kartreferanse og målet var lavvo til Nordmo barnehage på Nordre 
Julussmoen 4,5 km fottur ned og mot Julussa. Der ble vi møtt av Anders som hadde med middagsmat 
og ved til oss. Var godt med mat og lavvo med vedovn. 
Søndagen ble benyttet til å bygge et lite klatrestativ og leke "boksen går" før vi ble hentet og kjørt 
tilbake til speiderhuset. 
 
Helga 21.-23. november 2008 dro 4 speidere til Torudkoia i Stavåsen. Vi hadde egentlig tenk å gå på 
ski, men det var ikke kjørt opp løyper. Vi gikk derfor opp fra Kvernstua i Strandbygda til koia på 
fredag. På lørdag tente vi bål og bygde gapahuk. Vi prøvde oss også på å koke vann på bålet, men det 
var litt vanskelig å ta av vannet fra bålet så vi kokte vann inne. På søndag vasket vi oss ut av koia og 
gikk ned igjen mot speiderhuset. Vi kom litt tidlig ned så vi bestemte oss for å dra innom 
Kvernhusvegen og bli henta der istedenfor. 
 
6 vandrere, Anders og Roy Arild møtte opp på speiderhuset fredag 28. november 2008 klare for en 
helg med del 1 av et klatrekurs (del 2 gjennomføres i januar 2009). Turen gikk mot Flisa hvor vi skulle 
møte Lene og Dag Ivar på Åsnes ungdomsskole hvor vi skulle overnatte. Fredags kvelden ble benyttet 
til brett spill av forskjellige slag.  
Lørdag startet med frokost, og rett etter den kom det en vandrer til. Dag Ivar startet med litt klatre teori 
før vi gikk til klatrehallen og startet med øvelser for å lære å sikre. Kvelden ble benyttet til å spise 
pizza ute og mer brett spill før man krøp inn i posen. 
Søndag morgen kom og vi pakket oss ut av skolen og klatret/sikret i 5 timer før vi satte snuten 
hjemover til Elverum med mange slitne speidere. 
 
Roy Arild Rugsveen 

- godkjent 
Roverlaget: 
Ingen aktive rovere i 2008.  

- godkjent 
Gruppa: 
Gruppeting har blitt gjennomført 29. januar (årsting) og ledermøte/gruppeting 12/8 og 27/11 med tema 
terminliste for kommende halvår.  
 
Fredag 25. januar 2008 reiste 5 småspeidere, 2 småspeiderledere, 2 lederbarn, 7 speidere og 2 
speiderledere til speiderhytta Borgen på Nordhue. Det blåste skikkelig og det var masse snø! 
Fredagen gikk med til snømåking og vaffelspising. 
Lørdagen var det tid for å være ute. Småspeiderne lekte ute rundt hytta, mens speiderne tok en skitur 
innlagt med kart og kompass trening. Felles lunsj med grilling av pølser før småspeiderne reiste hjem. 
Speiderne fortsatte ute med hopping. Tid for middag: spaghetti og kjøttsaus med fruktsuppe til dessert. 
Kvelden gikk med forskjellige brett-spill. 
Søndag med enda finere vær enn lørdag, men fremdeles bra med vind. Fikk ryddet og vasket hytta før 
vi lagde istand til lunsj ute på bål: hamburgere, og reiste hjem. 
 
Søndag 2. mars 2008 inviterte Mjølner speidergruppe til vinteraktivitetsdag ved Søbakken skole. Det 
var ikke så mange som møtte, men de 3 speiderne, 3 småspeidere, 4 ledere, 1 forelder og 2 søsken som 
møtte fikk akt, grillet og pilket. 
 
Fredag 11. april 2008 reiste 7 speidere og 2 ledere opp til speiderhytta Borgen. Der var det masse snø! 
Fredagen ble brukt til fyring og litt brettspill før kvelden kom. Eirik, Stian, og Martin valgte å sove ute 
under åpen himmel, spreke speidere. 
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Lørdagen startet med flaggheis og frokost, etter dette fikk patruljene en teori-oppgave i førstehjelp, for 
i løpet av helga skulle det kåres en flagg- og bannerpatrulje. Litt utpå formiddagen kom det flere 
speidere opp på Nordhue, 4 småspeidere, 2 ledere, 1 forelder og 2 lederbarn. Småspeiderne ble fordelt 
inn på de to patruljene: Elg og Sleipner. Lunsj ble servert og etter denne var det praktisk oppgave: lag 
en taustige. En oppgave som ble meget godt løst av begge patruljene. Så ble det middag, og leirbål 
med blant annet speidersjefenes St.Georgs budskap og dvd om speideraksjonen. 
Søndagen startet også med flaggheis og frokost, etter dette var det rydding og vask av Borgen. Så var 
det ut og grilling av pølser til lunsj. Turen ble avsluttet med at Elg ble kåret som flagg- og 
bannerpatrulje. Og helt til slutt så valgte noen av speiderne å stå på ski ned til Øysetra, det ble det 
mange gode bilder av. 
 
Speideraksjonen 2008 ble gjennomført mandag 21. april 2008 og ga et resultat på kr 4.800,50. 
 
Helga 25.-27. april 2008 ble det arrangert kretsens dag på Hammeren. Det var 9 speidere fra Mjølner 
som deltok fra fredag kveld. På lørdag kom det 2 småspeidere og var med på aktivitetene denne dagen. 
Patruljene Elg og Sleipner konkurrerte mot 15 andre patruljer i o-løp, laging av flytemadrass med 
tomflasker, lage dukker til dukketeater, test av flytemadrass, rundløype med 4 poster (førstehjelp, 
naturkjennskap, pionering og dukketeater). 
På lørdag kveld var det også leirbål og ta sjansen for rovere. 
Sleipner fikk 5. plass mens Elg kom på 4. plass, kun 5 poeng etter 3. plass og NM plass. Godt jobbet! 
 
Tradisjon tro så deltok Mjølner speidergruppe i 17. mai feiringen i år også. Dagen startet med 
flaggheis på speiderhuset klokken 0800, og deretter minnestund ved Kongebautaen ved 
Folkehøgskolen klokken 0830 med 2 ledere og 15 speidere. Etterfulgt av felles frokost på 
Folkehøgskolen sammen med barne- og ungdomskorpset. Barnetoget startet som vanlig klokken 1000 
med 2 leder og 12 speidere i flaggborgen. Dagen ble avsluttet med arrangement på festningen hvor vi 
også sto flaggborg med 2 ledere og 8 speidere. 
 
Helga 19.-21. september 2008 hadde speidergruppa Strandhugg på Prestøya ved Skogmuseet. Vi 
valgte dette stedet i år for å kunne vise oss litt frem, vi hadde invitert alle 3.-10. klassinger til å komme 
og besøke oss. Og det var en del mennesker som besøkte oss i løpet av helga. Det var med 12 speider 
og 4 ledere hele helga, i tillegg kom det 5 småspeidere på søndag. Vi hadde en flott helg med 
pionering, kanopadling, pinnebrød, grønnsakssuppe, natursti og kasseklatring. 
 
Tradisjon tro så arrangerte Mjølner speidergruppe sammen med Elverum kirke lysmesse på kvelden 2. 
søndag i advent. Det var 23 speidere med i årets lysmesse. Etter lysmessen samlet speidere seg med 
nærmeste familie på Generalgården for grøtfest, dette ble en kjempesuksess med ca 100 personer 
tilstede. Her ble det også solgt lodd med mange flotte premier samtidig som det ble vist bilder fra 
speideråret 2008. 
 
Helt på slutten av året så fikk vi plassert kanotilhenger med 5 kanoer på Skanshaugen gård i 
Heradsbygda. 
 
Pr. 31. desember 2008 var det 42 medlemmer i Mjølner speidergruppe. 
 
For øvrig vises det til terminlistene for den enkelte enhet for 2008 og til bilder på vår hjemmeside 
www.mjolner.org.  
 
Roy Arild Rugsveen 

- godkjent 
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Regnskap 2008 – Mjølner speidergruppe 
 

 Inntekter   Utgifter  
Drift 0,00 1 746,00 
Arrangement 8 758,00 18 793,55 
Materiell og utstyr 1 188,00 36 677,70 
Salgsmateriell 5 260,00 5 132,00 
Dugnad og stønad 54 018,00 0,00 
Kontigent 4 670,00 3 100,00 
Kurs og lederutvikling 0,00 1 000,00 
Diverse 2 922,00 16,20 

76 816,00 66 465,45 
Overskudd   10 350,55 

76 816,00 76 816,00 

Eiendeler:     
      
Inngående beholdning   110 457,99  
Resultat     10 350,55  
Utgående beholdning     120 808,54  

Egenkapital     

Bunden kapital, avsatt i fond 
 - Driftsfond     20 000,00  
 - Utstyrsfond                  -   
 - Lederopplæring       5 000,00  
 - Foreldreforening       2 500,00 
Ubunden kapital     93 308,54  
Sum egenkapital     120 808,54 

 
 
Regnskapet er revidert og funnet i orden. 
 
 
 
 
Gunnar Jervell 
Revisor sign. 
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Arbeidsplan / styringsdokument 2009 
 
Hele gruppa skal arbeide for et aktivt og meningsfylt friluftsliv hvor den enkelte speider skal lære etter 
mottoet ”learning by doing” og 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: 
� Terminlister for alle enheter skal være klare innen halvåret starter. 
� Sommerleir for 2009 er deltakelse på Utopia (landsleir på Åndalsnes). 
� Være synlige i nærmiljøet, blant annet ved aktivt å benytte lokalavisene. 
� Arbeide for at man får en sammensveiset og velfungerende førerpatrulje/vandrere 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. Vurdere om dette arbeidet kan organiseres på en 
annen måte enn det gjøres i dag med to separate styrer i tillegg til gruppeledelsen. 

 
For øvrig vises det til forbundets, kretsens, gruppens og enhetenes terminlister for 2009. 

- godkjent 
 

Budsjett 2009 
 
 Inntekter Utgifter 
Drift   1 500 
Arrangement 17 000 17 500 
Materiell og utstyr   10 000 note 1 

Salgsmateriell 3 500 3 000 
Dugnad og stønad 15 000 500 
Kontigent 5 000 3 500 
Kurs og lederutvikling   4 000 
Diverse   500 

40 500 40 500 
Driftsfond     

40 500 40 500 
 
Note 1: 
Det må påregnes noe materiellinnkjøp til landsleir 2009.  
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Fastsettelse av gruppekontingent for 2010 
 
For 2009 er denne satt til kr. 160,-. I tillegg kommer kretskontingent på kr. 120,- og 
forbundskontingent på kr. 380,-. Samlet kontingent for 2009 blir da kr. 660,-. 
Mjølner har en halvårskontingent for 2009 (de som starter etter sommeren) på kr. 160,- 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. 
 
Forslag til vedtak: 
� Gruppekontingent foreslås beholdt på kr. 160,- for 2010. 
� Halvårs gruppekontingent foreslås beholdt på kr. 160,- for 2010. 
� Familierabatt videreføres. 

- godkjent 
 

Valg 
 
� Gruppeleder for 2 år: 

o Forslag: Roy Arild Rugsveen. - valgt 
� Evt. gruppeassistenter for 2 år: 

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

o 42 medlemmer gir rett på 5 representanter i tillegg til gruppeleder. 
o Forslag til vedtak: tilbudet om å delta på kretstinget gis til de som er aktuelle i henhold til 

lover og retningslinjer, og hvis det er flere enn 5 interesserte representanter så rangeres de 
etter alder. - godkjent 

� Regnskapsfører for 1 år: 
o Forslag: Anders Østerberg Johnsen. - valgt 

� Revisor for 1 år: 
o Gunnar Jervell stiller til gjenvalg. - valgt 

� Representant til Guttelaget Mjølner: 
o Forslag: Roy Arild Rugsveen. - valgt 

� Representant til husstyret for speiderhuset: 
o Trond Voldmo stiller til gjenvalg. - valgt 

 
 
 
 
 
 
 
Roy Arild Rugsveen   Lars Rugsveen   Anders Østerberg Johnsen 
Referent sign.    Protokoll sign.   Protokoll sign. 
 


