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

Anders Østerberg Johnsen. 

Saksliste 
 

a) godkjenning av innkalling - godkjent 

b) valg av ordstyrer - Trond valgt 

c) valg av referent - Lars valgt 

d) valg av to personer til å underskrive protokoll – Lars og Karin valgt 

e) årsmelding 

f) regnskap 

g) arbeidsplan 

h) budsjett og fastsettelse av gruppekontingent 

i) valg av: 

 gruppeleder og eventuelle gruppeassistenter etter gruppetingets bestemmelse 

(gruppeleder og 1 gruppeassistent ble valgt sist år, for 2 år hver) 

 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 

påbygget garasje og lagerrom. All møtevirksomhet kunne nå drives i eget hus. Litt av en drøm var gått i 

oppfyllelse. … 
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Årsmelding 2009  
 

Småspeidere: 

Ved nytt år besto småspeidergruppa av 10 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 gruppeturen til Nordhue i april. Vi hadde en vinter aktivitetsdag for speidere og foreldre 

i mars. Det var godt frammøte av både av foreldre og småspeidere, selv om været ikke var det aller 

beste.  Også i år var småspeiderne delaktige i speideraksjonen. Småspeiderne deltok med 3 speidere 

under kretsens dag på Skreppåsen i mai, det var ingen ledere med på denne konkurransen pga. 

konfirmasjon. Speiderne gjorde en god innsats og endte på 3 plass. Vi var også representert med 3 

småspeidere på småspeiderleiren på Eriksfallet i juni. Helga startet med sprutregn, men i løpet av 

lørdag ble det helt supert og søndag skulle vi egentlig på bading, men noen er dårlige på orientering. 

Etter at fotballsesongen startet ble det stort frafall blant småspeiderne og vi hadde bare 3-4 speidere på 

de siste møtene. 

 

Høsten startet med noen ny interesserte, flere av disse har bare vært innom på et eller to møter, men vi 

har vært en fast gjeng med 6 småspeidere og 3 voksne (pluss Hanne og Emil). Det har vært kjempefint 

for oss damene at vi har fått med oss Tor Erik som en ekstra voksen. Filmen ”Se opp” hadde premiere 

i september og vi var med å markere denne premieren utenfor kinoen i Elverum. Småspeiderne hadde 

tilbud om å være med på Strandhugg, det var bare en som deltok på arrangementet. Vi har hatt en 

overnattingstur på Speiderhuset, trygt og godt for de små og lettvint for de store. På denne overnattinga 

var vi innom svømmehallen før vi tente bål og drakk kakao bak speiderhuset. 3 småspeidere ble tatt 

opp 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 

gjort oss ferdige med ”primitiv mat merket” for småspeidere. Vi har holdt de fleste møtene ute også 

denne høsten. 

 

Torill Rugsveen 

- godkjent 

 

Troppen: 

Året startet med 16 speidere i troppen og avsluttet med 11 speidere i troppen. Troppsleder har vært 

Roy Arild Rugsveen og med Trond Voldmo og Dag Ivar Mortensen som troppsassistenter (Dag Ivar 

fra høsten). 

 

Søndag 18. januar 2009 hadde vi del 2 av klatrekurset. 5 speidere og 3 ledere reiste fra speiderhuset til 

Flisa. Der traff vi Dag Ivar og Lene også. Fikk trent enda mer sikring, og lekt mer i klatreveggen. 7 

personer gikk opp til brattkort prøve på slutten av dagen, og alle sammen besto. Gratulerer! 

Siste helga i januar, nærmere bestemt fra fredag 30. januar til søndag 1. februar 2009, så inviterte 

Mjølner med seg 1. Løten til felles troppstur til speiderhytta Borgen på Nordhue. Dette som en del av 

forhåndsoppgavene til Utopia hvor man skal gi bort et troppsmøte, men hvorfor nøye seg med bare et 

møte? 

Vi ble ganske mange på Borgen, totalt 54 på det meste (Mjølner: 3 ledere og 8 speidere. Løten: 3 

ledere, 1 forelder, 4 roveraspiranter og 35 speidere). 

Fredagen ble benyttet til å fyre opp i hytta, bli litt kjent og en gjennomgang av prinsipper ved 

snøhulegraving og bygging av igloo. Kvelden ble avsluttet med at det skulle være ro klokken 2300... 

Og noen få gikk ut og la seg til ute, selv om det var mellom 10-15 kuldegrader. 

Lørdagen startet med frokost 0800 etterfulgt av flaggheis 0900. Startet så med ute-aktiviteter, 

roveraspirantene gikk av gårde på ski for å finne nok snø til snøhule, speiderne startet på 4 iglooer og 

noen sto litt på ski og akte litt akebrett. Vi kom ganske godt igang med det meste av bygging, men det 
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var ikke nok snø til å fullføre snøhule graving, men man fikk øvd på å ta snøprofil og hvordan mest 

sikkerhetsmessig velger sted for snøhule. Iglooer kom også godt i gang før lunsj klokken 1200, selv 

om noen så mest ut som snøborger og hadde retning rett til himmels uten at de hadde noe særlig 

kuppelform. 

Fortsatte etter lunsj med å gjøre ferdig to iglooer mens man fikk stått enda mer på ski og akt. 

Kvelden nærmet seg og middag ble lagd og spist med stor matlyst. På menyen sto kyllinglår, ris, saus, 

gulrot og kålrot. 

Etter middag var det tid for leirbål med stor stemning helt frem til det var på tide å finne tannbørste og 

sovepose. To iglooer ble fylt opp med omtrent 4 speidere i hver, i tillegg var det også noen denne natta 

som valgte å sove under åpen himmel selv om temperaturen var mellom 20-25 kuldegrader. 

Søndag med frokost og flaggheis etterfulgt av rydding, vasking og ved-sjau. Ble så tid for litt 

forskjellige ski-aktiviteter som hopp, utfor, oppfor og bortover. 

Til lunsj ble det servert selvlaget speiderburger tilberedt på bål. Og man fikk tid til enda mer ski-moro 

før vi alle reiste hjem på ettermiddagen trøtte, slitne og med nye venner. 

Takk for en flott tur til dere alle! 

Siste helga i februar, fra fredag 27. februar til 1. mars 2009, så var det på tide med en tur til 

speiderhytta Borgen på Nordhue igjen. Men denne gangen var viganske mange færre enn forrige tur, vi 

var 5 speidere og 2 ledere. Helga ble benyttet til skigåing, opp, ned og bortover. Brettspill ble også 

mye benyttet i løpet av helga. 

 

Lørdag 27. juni 2009 startet Jørgen, Lars og Eirik sykkelturen til Utopia. 36 mil på en uke. Starten gikk 

på Statoil med sponset matpakke osv. Første dagsetappe gikk til Opphus. Lørdagen ble også benyttet 

til å laste opp troppens utstyr på felles container til Utopia. 

Søndag 28. juni syklet gutta fra Opphus til Atna, lunsj ble spist på StatOil på Stai. På Atna leide de seg 

inn på campinghytte med dusj og do. Varmt å sykle i strålende solskinn og 30 varmegrader. 

Mandag 29. juni gikk sykkelturen opp Atndalen og Sollia med flott utsikt mot Rondane fra Sohlbergs 

plass. Gutta fikk badet litt i elva, men det var litt kjølig. Overnatting ble på Morken, noen kilometer 

nord for Atnsjøen. De har nå passert 18 mil og er halvveis til Utopia. 

Tirsdag 30. juni ble det syklet fra Morken, gjennom Grimsdalen og over til Dovre i Gudbrandsdalen. 

Ble tid til å være litt cowboy (traff på noen kuer) før de startet på tunge motbakker, regnvær og 

motvind. Første punktering på turen var denne dagen. Natten tilbringes på en campingplass på Dovre, 

og 24 mil er syklet. 

Onsdag 1. juni syklet gutta fra Dovre til Lesjaskog i flott vær. På kvelden fikk de besøk av Roy Arild 

på MC som var på tur til Utopia. Ble 6 mil denne dagen også :-) 

Torsdag 2. juni. Gutta sykler siste biten fra Lesjaskog og nedoverbakke ned til Åndalsnes, ankommer 

Utopia etter totalt 36 mil på ettermiddagen. 

 

Landsleiren Utopia på Åndalsnes ble arrangert 4.-11. juli 2009 med 7 speidere, 1 rover, 2 ledere, 1 

lederbarn og 1 i leirkomiteen fra Mjølner (Roy Arild var beredskapssjef for leiren). Leiruka hadde  

kjempevær de første dagene, deretter litt overskyet og regn nest-siste dagen. Speiderne var ute på haik 

til Isterdalen mandag-tirsdag. En flott og minneverdig leir for alle deltakere. 

 

Helga 16.-18. oktober 2009 arrangerte vi JOTA og JOTI på Nordhue. Jens, vår radioamatør, var med 

oss for 32. gang, kjempemessig. I tillegg til Jens var vi 4 ledere og 8 speidere som i løpet av helga 

gjorde følgende: snakket på amatørradio (JOTA), chattet på internett med andre speidere (JOTI), prøvd 

radiopeiling, lagd mat og masse andre aktiviteter. Vi snakket med 38 andre speidergrupper og chattet 

med ca 120 andre speidere over hele verden (17 forskjellige land). 

 

Helga 20.-22. november 2009 var det troppstur i Mosjømarka. Turen starter med å gå til Djupmyrkoia 

(32 V 633935 6754502) hvor de 6 speiderne overnattet i ljørkoia. På lørdag gikk de videre til 

Svartskogkoia (32 V 634037 6747142) inne i Mosjømarka, her traff de Roy Arild som kom med 

http://www.mjolner.org/?Utopia_2009
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middagsmat og ble over i hytta sammen med dem. På lørdag var det strålende sol og oppholdsvær. 

Søndagsmorgen viste at det hadde snødd/sluddet litt i løpet av natta, dette hadde i løpet av morgenen 

gått over til regn, som varte resten av dagen. Speiderne fortsatte turen til Rokoberget (32 V 634639 

6740323) hvor de ble plukket opp med bil og kjørt hjem til Elverum. Totalt ble fot turen i løpet av 

helga på ca. 22 km. 

 

Roy Arild Rugsveen 

- godkjent 

 

Roverlaget: 

To rovere fra høsten 2009.  

 

Gruppa: 

Gruppeting har blitt gjennomført 28. januar (årsting), ekstraordinært gruppeting 4. februar (for å velge 

gruppeassistent) og ledermøte/gruppeting 19. juli med tema terminliste og ledersituasjon for 

kommende halvår.  

 

Søndag 8. mars 2009 arrangerte småspeiderne vinteraktivitetsdag ved Søbakken skole med grilling, 

aking og pilking. 4 småspeidere, 3 store speidere, 4 ledere og 9 andre familiemedlemmer hadde en flott 

dag ute! 

 

Speideraksjonen er en årlig innsamlingsaksjon som er et samarbeid mellom Norges Speiderforbund og 

Flyktninghjelpen. I 2009 gikk innsamlede midler til ungdomsutdanning i Øst-Timor. 

Mjølner hadde innsamlingsaksjon mandag 20. april 2009, og dette ga kr. 5.795,-, et resultat vi er godt 

fornøyd med. En stor takk til våre speidere som deltok og til våre givere. 

 

Helga 24.-26. april 2009 inviterte Mjølner speidergruppe til den årlige gruppeturen til speiderhytta 

Borgen på Nordhue i forbindelse med St. Georgsdagen. 9 speidere fra troppen og 2 ledere reiste opp på 

fredag kveld, det var ennå kjekt å ha ski for å komme seg til hytta. Fredagskvelden ble benyttet til 

kveldsmat og litt spill, vri åtter som en del av flagg- og banner konkurransen, dette endte uavgjort 

mellom Elg og Slepiner. 

Lørdag morgen med flaggheis klokken 0800 i strålende solskinn. Etterfulgt av frokost og litt 

forhåndsoppgaver til landsleiren. Rett før lunsj kom det 4 småspeidere, 1 leder, 1 forelder og 1 

lederbarn. Småspeiderne ble fordelt ut til patruljene, og neste oppgave i konkurransen ble presentert: 

lag en modell av inngangsportalen til Mjølner på landsleiren. Dette ble vunnet av Elgs høye portal. 

Kvelden kom og middag skulle lages og spises, som vanlig var dette taco. Leibål ble innledet med 

speidersjefens budskap til St. Georgsdagen og fornyelse av speiderløftet. Patruljene hadde også 

fremføring av hver sin sketsj, med bedømming, her ble det uavgjort, godt gjennomført av begge 

patruljer. 

Søndag med ikke fullt så flott vær som lørdag, men fin temperatur og flaggheis 0800 og frokost. Etter 

frokost ble hytta ryddet og vasket. Siste del av flagg- og bannerkonkurransen kunne starte, oppgave i å 

lage en flyttbar benk for to personer. Vinner av denne del-konkurransen var Elg. Lunsj ble laget ute 

med hamburgere og vi avsluttet turen med å kåre patrulje Elg som vinner av flagg- og 

bannerkonkurransen. 

 

Tradisjon tro så deltok Mjølner speidergruppe med flaggborg på 17. mai i Leiret. Først på 

Folkehøgskolen med 9 speidere og 2 leder. Deretter på skoletoget med samme antall, og avslutningsvis 

på festningen med 8 speidere og 2 ledere. Det var litt kjølig på morgenen, men det ble sol og ganske 

godt vær under skoletoget. 
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Lørdag 6. og søndag 7. juni 2009 var det dugnad på speiderhytta Borgen på Nordhue. Været var sånn 

passe, med litt regn på søndag. Og fremmøte var også sånn passe, men vi fikk gjort ganske mye 

allikevel. Det ble utført ca. 24 dagsverk i løpet av helga. 

Det ble strandhugg i år også. Denne gikk av stabelen 11.-13. september 2009. 5 speidere, 1 rover og 2 

ledere møtte opp på speiderhuset hvor alle unntatt en leder syklet opp til Strandøya hvor vi padlet over 

til øya og fikk lagd i stand til overnatting under presenning. Resten av fredagskvelden gikk med til å 

sitte rundt bålet og fortelle skrøner. 

Lørdagen kom med rimelig flott vær, frokost, og ut å padle en tur. Padlet litt nordover og gikk i land 

på Kvernbakkøya på en liten ekskursjon. Satte kanoene sørover igjen for lunsj på Strandøya. Bygde 

hinderløype og lagde taco til middag. 

Søndag med enda flottere vær. Småspeidere (2 ledere, 1 småspeider, 2 lederbarn) kom på besøk og vi 

fikk delt inn i tre lag til hinderløype konkurransen. Lagde grønnsakssuppe til lunsj. Ryddet øya, padlet 

oss over elva og syklet tilbake til speiderhuset. 

Speidere på kinopremiere på filmen "Se opp" fredag 25. september 2009.  

Vi var 6 ledere, 2 rovere, 7 speidere og 7 småspeidere. 

Vi hadde livline-kasting ute sammen med telt og noen leker. Inne rappellerte vi ned til kjelleren. Når 

dørene ble åpnet inn i kinosalen så sto vi der og ønsket de andre kino-gjengerne velkommen. 

2. søndag i advent (6. desember) og tid for den tradisjonelle lysmessa i Elverum kirke. Prest i år var 

som i fjor Pål Kristian Balstad. Programmet var omtrent som tidligere år, trygt, kjent og godt for de 

fleste. Med på lysmessa var 6 småspeidere, 9 speidere fra troppen og 2 rovere i tillegg til noen ledere. 

Etter lysmessa var speidere, foreldre og søsken invitert til grøtfest på speiderhuset, her ble vi totalt ca 

60 personer som spiste grøt, så på speider-bilder fra siste året og kjøpte lodd i årets store loddsalg. 

 

Pr. 31. desember 2009 var det 31 medlemmer i Mjølner speidergruppe. 

 

For øvrig vises det til terminlistene for den enkelte enhet for 2009 og til bilder på vår hjemmeside 

www.mjolner.org.  

 

Roy Arild Rugsveen 

- godkjent 

http://www.filmweb.no/kino/article180087.ece
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Regnskap 2009 – Mjølner speidergruppe 
 

 
 Inntekter   Utgifter  

Drift 0,00 0,00 

Arrangement 33 399,45 46 458,93 

Materiell og utstyr 0,00 3 200,49 

Salgsmateriell 860,00 11 318,75 

Dugnad og stønad 19 857,90 0,00 

Kontigent 8 175,00 3 360,00 

Kurs og 

lederutvikling 0,00 500,00 

Diverse 298,00 0,00 

 

62 590,35 64 838,17 

Underskudd 2 247,82   

 

64 838,17 64 838,17 

   Eiendeler:     

      

Inngående 

beholdning 

 

  120 808,54  

   Resultat 

 

     -2 247,82  

   Utgående beholdning     118 560,72  

   Egenkapital     

   Bundet kapital, avsatt i fond: 

  - Driftsfond 

 

    20 000,00  

 - Utstyrsfond 

 

                 -    

 - Lederopplæring 

 

      5 000,00  

 - Foreldreforening 

 

      2 500,00  

Ubunden kapital 

 

    91 060,72  

Sum egenkapital     118 560,72  

 

 

Regnskapet er revidert og funnet i orden. 

 

 

 

Gunnar Jervell 

Revisor sign. 
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Arbeidsplan / styringsdokument 2010 
 

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 2010 er deltakelse på spovalgre leir i Danmark. 

 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 blir et aktivt lag. 

 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 for 2010. 

- godkjent 

 

Budsjett 2010 
 

 
Inntekter Utgifter 

Drift   1 500 

Arrangement 25 500 35 000 

Materiell og utstyr   5 000 

Salgsmateriell 3 500 1 000 

Dugnad og stønad 15 000 500 

Kontigent 7 000 3 500 

Kurs og 

lederutvikling   4 000 

Diverse   500 

 

51 000 51 000 

- godkjent 
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Fastsettelse av gruppekontingent for 2011 
 

For 2010 er denne satt til kr. 160,-. I tillegg kommer kretskontingent på kr. 120,- og 

forbundskontingent på kr. 390,-. Samlet kontingent for 2010 blir da kr. 670,-. 

Mjølner har en halvårskontingent for 2010 (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 familierabatt være 90% eller 50% rabatt på gruppekontingenten. 

 

Forslag til vedtak: 

 Gruppekontingent foreslås økt til kr. 170,- for 2011. 

 Halvårs gruppekontingent foreslås økt til kr. 170,- for 2011. 

 Familierabatt videreføres. 

- godkjent 

 

 

Valg 
 

 Gruppeleder for 2 år: 

o Roy Arild Rugsveen ble valgt for 2 år fra 28. januar 2009. 

 Evt. gruppeassistenter for 2 år: 

o Torill Rugsveen ble valgt for 2 år fra 4. februar 2009. 

 Gruppens representanter til kretstinget med vararepresentanter: 

o 31 medlemmer gir rett på 4 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 4 interesserte representanter så rangeres de 

etter alder. - godkjent 

 Regnskapsfører for 1 år: 

o Anders Østerberg Johnsen stiller til gjenvalg. - valgt 

 Revisor for 1 år: 

o Gunnar Jervell stiller til gjenvalg. - valgt 

 Representant til Guttelaget Mjølner: 

o Roy Arild Rugsveen stiller til gjenvalg. - valgt 

 Representant til husstyret for speiderhuset: 

o Trond Voldmo stiller til gjenvalg. - valgt 

 

 

 

 

 

 

 

Lars Rugsveen    Karin Rustad 

Referent/Protokoll sign.   Protokoll sign. 


