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Årsting avholdt på Speiderhuset 30. januar 2007 klokken 1800-1930. 
Tilstede på møtet: Roy Arild Rugsveen, Trond Voldmo, Rune Kvarnstrøm og Gunnar Jervell. 
 

Saksliste 
 
a) godkjenning av innkalling     OK  
b) valg av ordstyrer Forslag: Roy Arild Rugsveen  OK  
c) valg av referent Forslag: Trond Voldmo  OK  
d) valg av to personer til å underskrive protokoll  Valgt: Gunnar og Rune 
e) årsmeldinger: 
 

Årsmeldinger 2006 
 
Småspeidere: 
Ved nytt år besto småspeidergruppa av 15 småspeidere, en leder og en roveraspirant. 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 bare en speider som møtte (kanskje fordi det var litt kaldt). 
Småspeiderne deltok også med ca. 5 speidere under kretsens dag på Skogmuseet i mai. Småspeider 
leiren i juni ble litt amputert, da den falt sammen med fotballarrangementet Elverumsturneringen, her 
var det ingen av våre speidere som ønsket å delta. I tillegg har mange av speiderne tatt idrettsmerket og 
de som ønsket kunne ta klar deg selv merket og hjemmehjelpsmerket. Vi har også vært med på årets 
speideraksjon. 
 
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 10 nye småspeidere så i høst har småspeideren bestått 
av 12 stykker og en leder, kan nevne at tre av disse er jenter og at småspeideren nå består av hele fire 
jenter. Vi har hatt en overnattingstur til Nordhue, deltatt på Strandhugg (dagstur) i sept. Alle 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. Alle småspeiderne var med på lysmesse og mange var 
også på grøtfesten etterpå. I høst har vi jobbet med ”Vær beredt merket” for småspeidere. 
 
Torill Rugsveen 
 
Troppen: 
Troppen starter året med 4 patruljer (Sleipner, Wallabie, Gaupe og Snøugle), totalt var det 26 speidere 
fordelt på disse 4 patruljene. I troppen fungerte Trond Voldmo og Roy Arild Rugsveen som 
troppsledere, Dag Ivar Mortensen og Elin Hermine Ødegaard ledet førerpatruljen frem til sommeren. 
 
10.-12. februar var det klart for felles patruljetur til speiderhytta Borgen på Nordhue. Alle fire 
patruljene var representert med til sammen 16 speidere. 
Fredagen gikk stort sett med til å komme seg inn og fyre opp i hytta, bære ved ut for å tilpasse den til 
ovnene den skulle inn i... 
Lørdag var det aktiviteter som skigåing, sangtrening, kapping og kløyving av ved. Mange knall og fall 
i bakken, men forholdene var kjempefine med all snøen som hadde kommet. 
Til middag var det pannekaker, så fikk man sett hvorfor man har kjøkkenvifte hjemme :-) 
Søndagen kom med kjempevær. Formiddagen gikk med til rydding og vasking av hytta, så bar det ut 
for å lage lunsj på bål: hamburger laget av familiedeig, løk og mais.  
 
25.-26. mars var det peffkurs I på Røros. Fra Mjølner deltok Charlotte, Karin C., Marte, Andrea, Silje 
Ole Henrik og Emil. De reiste med toget tur/retur Røros på egenhånd. 
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Årets sommerleir var på Svullrya, Finnskogen. Leiren startet mandag 17. juli og vi var hjemme igjen 
torsdag 27. juli. Leiren hadde de fleste ingredienser med haik, fint vær, masse regnvær på kort tid (40-
50 mm nedbør på under 30 minutter...), mygg, knott, nye venner osv. Mjølner hadde med totalt 10 
speidere og 1 leder. 

Høsten startet uten at troppen var delt inn i patruljer, turer og møter ble lagt opp og gjennomført av de 
voksne og de ”store” roverne i Mjølner. 
 
20.-22. oktober arrangerte Mjølners roverlag JOTA på Nordhue hvor også Brumunddal deltok. Vi 
takker Jens Rørbye for at han stiller velvillig opp år etter år. 
 
Fredag 17. november møttes 11 speidere og 2 ledere i Strandbygda. Speiderne ble delt i to patruljer, 
fikk utdelt litt patruljeutstyr, kart og kompass. Oppdrag: finn koie angitt på kartet (Engekoia og 
Attenkoia) og slå dere til ro for natta. På lørdag møttes alle på Torudkoia til bivuakk laging, lunsj, lage 
sprettert og middag. Så gikk turen tilbake til koia, men denne gangen til den de ikke allerede hadde 
vært på. Søndag kom speiderne tilbake til Torudkoia, spiste lunsj, gikk hjem igjen til Søbakken. En 
flott tur, men noe bløtt vær på lørdag. 
 
Roy Arild Rugsveen 
 
Roverlaget: 
Ingen årsrapport avlagt. De arrangerte JOTA og har enkeltvis bistått troppen og småspeiderne.  
 
Gruppa: 
Gruppeting har blitt gjennomført 30. januar (årsting) og 4. april hvor tema var strategiprosessen for 
NSF, sommerleir og terminliste for høsten.  
 
Helga 21.-23. april 2006 var det klart for gruppetur for Mjølner speidergruppe til Borgen på Nordhue, 
men ingen av de 16 stor-speiderne som kom fredag fikk sove inne... 
Helga var lagt opp til flagg- og bannerkonkurranse og første oppgave var å lage en overnattingsplass 
ute og benytte denne om natta. 
Så kom lørdagen etter en litt kjølig natt ute, ihvertfall for noen. 6 småspeidere ankom og ble fordelt ut 
på de fire patruljene, lunsj ble spist og ny oppgave sto for tur: lag en skistav. 
Neste oppgave var å forberede innslag til kveldens leirbål, rett etter den oppgaven ble det utdelt 
maiskorn, smør, kjele, salt og 12 fyrstikker: lag popkorn ute på bål. 
Lørdagens middag var taco med masse salat! 
Leirbålet startet og vi fikk se "Alltid beredt" på NRK1, deretter speidersjefens budskap på St. 
Georgsdag og fornyelse av speiderløftet. Litt informasjon om speideraksjon - skolestart. Så slapp 
patruljene til med sin underholdning. Ble litt tidligere kvelden på lørdag enn på fredag... 
Søndagen kom med flaggheis, frokost og rydding av hytta. 
Det var ingen poeng-givende oppgaver på søndag, men patruljene fikk utdelt noen råvarer og forslag 
på oppskrifter til lunsj ute på bål, tror at alle ble mette ihvertfall... Noen på pannekaker, omelett, bakt 
potet osv. Turen ble avsluttet på Pynten med firing av flagget og avsløring av årets vinnerpatrulje i 
flagg- og bannerkonkurransen: Wallabie. 

Mjølner speidergruppe hadde innsamlingsaksjon mandag 24. april hvor drøyt 30 speidere gikk rundt 
med innsamlingsbøsser for aksjon skolestart. Speideraksjonen er en årlig innsamling i samarbeid 
mellom Norges speiderforbund og Flykninghjelpen. Årets innsamlede penger går til Nord-Uganda 
hvor de skal benyttes til Flyktninghjelpens utdanningsprosjekter. Mjølner speidergruppe fikk inn 
5.140,- kr. 

17. mai var det klart for flaggborg etter vanlig program med deltakelse på Folkehøgskolen, skoletoget 
og ved festningen på ettermiddagen. 

Helga 6.-7. mai var det Kretsens dag, Mjølner sto for leirstedet, matservering, orientering, sekreteriat 
osv. Stedet var Skogmuseet. I løpet av helga var de 17 oppmøtte patruljene (av 20 påmeldte) gjennom 
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praktisk oppgave, orientering, teoretisk oppgave og rundløype (med blant annet kasseklatring, popcorn 
og naturkjennskap). 
Mjølner stilte selv med 3 patruljer til speiderkonkurransen. Wallabie/Gaupe, Snøugle og Sleipner. 
Lørdag starta med åpning og lunsj. Klokka 1300 starta praktisk oppgave, hvor patruljene fikk utlevert 
utstyr til å lage en skistav. Oppgaven fikk de 2 1/2 time på. Etter dette var det orientering som stod for 
tur, før det var middag og litt pause. 1900 var det start på teoretisk (100 spørsmål), mens en del av 
inspeksjonen foregikk i leirområdet. Avslutning for dagen var leirbålet 2100. 
I morgentimene dukket det også opp en del småspeidere som skulle være med 
på småspeiderkonkurranse og kampen om Kha's skinn. 
I rundløypa hadde Sleipner høyest score av samtlige på førstehjelpsposten. Wallabie/Gaupe var 
suverene i kasseklatring. Rundløypa bestod av 5 poster. De nevnte, samt dyrekjennskap, 
naturkjennskap og bål/popcorn. Dette foregikk ute på Prestøya på Skogmuseet. 
Klokka 1400 søndag var det avslutning (etter planen), og både småspeidere og speidere fikk sine 
diplomer og premier. Mjølners småspeidere kom på 3. plass av 6 oppmøtte flokker. Sleipner fikk en 
10. plass, Snøugle en 11. plass, mens Wallabie/Gaupe klatret helt opp på en pen 5. plass. 

Helga 9.-10. september var det tiden 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 småreperasjoner. 
 
15.-17. september var det klart for årets Strandhugg. 17 speidere og 3 ledere syklet fra speiderhuset og 
til Strandbygda hvor vi padlet ut på Strandøya. Fredagskvelden gikk med til å slå leir og overnatte 
under presenning. 
Lørdagen kom med fint vær og dagen gikk med til å lage hinderløype og padle litt i kano. 
På søndagen kom det 4 småspeidere og 2 speidere til, disse ble delt inn i hinderløypelag sammen med 
de andre speiderne på øya. Hinderløypa ble gjennomført og vinnere kåret. Ryddet opp på øya og satte 
kursen hjem igjen på ettermiddagen. 
 
3.-4. november reiste Trond (fra lørdag morgen) og Roy Arild til Hammeren på kurs. Kurset besto av 
programkursets modul 1, 2 og 3. Lærte noe nytt, fikk delt erfaringer, mottok nye impulser og traff 
mange nye hyggelige mennesker. 
 
11. november ble det arrangert kretsting i Brumunddal hvor vi deltok med 2 personer. 
 
1. søndag i advent, 3. desember 2006, arrangerte Elverum kirke og Mjølner speidergruppe lysmesse 
hvor 28 speidere deltok. Lysmessa ble etterfulgt av grøtfest på speiderhuset. 
 
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. Med Kari i spissen så har de også 
gjennomført kakesalg før jul som har gitt gode inntekter. Noen foreldre bisto også velvillig under 
arrangementet Kretsens dag som Mjølner hadde på Skogmuseet. 
 
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 2006 var det 53 medlemmer i Mjølner speidergruppe. 
 
For øvrig vises det til terminlistene for den enkelte enhet for 2006. 
Roy Arild Rugsveen 
 
Alle årsmeldinger ble godkjent uten tilleggs kommentarer. 
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f) regnskap 

 
Regnskap 2006 – Mjølner speidergruppe 
 
 
  Inntekter   Utgifter  
Drift 0,00 3 327,30
Arrangement 30 593,90 26 380,38
Materiell og utstyr 495,00 11 395,50
Salgsmateriell 5 410,00 1 512,88
Dugnad og stønad 40 547,00 23 720,00
Kontingent 8 970,00 2 440,00
Diverse 292,00 18,00
 86 307,90 68 794,06
Overskudd   17 513,84

 86 307,90 86 307,90

   
Eiendeler:     
Inngående beholdning      95 722,77 
Resultat      17 513,84 

Utgående beholdning     113 236,61 

   
Egenkapital:    
Bunden kapital, avsatt i fond : 
 - Driftsfond      20 000,00 
 - Utstyrsfond      35 000,00 
 - Lederopplæring        5 000,00 
Ubunden kapital      53 236,61 

Sum egenkapital     113 236,61 
 
 
Regnskapet revidert og funnet i orden 
 
 
 
Dato/sted   Gunnar Jervell, revisor 
 
 
Regnskap godkjent
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g) arbeidsplan 

 
Arbeidsplan / styringsdokument 2007 
 
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: 
� Terminlister for alle enheter skal være klare innen halvåret starter. 
� Sommerleir for 2007 arrangeres av Mjøsklubbene og Hedmark og Oppland krets av Norges 

KFUK/KFUM-speidere ved Brandbu 28/7-4/8 2007. Troppen tilbys leir en uke, mens småspeidere 
tilbys leir med ca. 2 overnattinger. 

� Være synlige i nærmiljøet, blant annet ved aktivt å benytte lokalavisene. 
� Arbeide for at man får en sammensveiset og velfungerende førerpatrulje i troppen fra høsten 2007. 

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. 
 
Arbeidsplan godkjent  
 
h) budsjett og fastsettelse av gruppekontingent 
 
Budsjett 2007 
 
  Inntekter   Utgifter  
Drift   3 000 
Arrangement 35 000 50 000 
Materiell og utstyr   15 500 
Salgsmateriell 12 000 4 000 
Dugnad og stønad 35 000 15 000 
Kontingent 7 500 2 500 
Diverse 600 100 

 90 100 90 100 
 
Budsjett vedtatt 
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Fastsettelse av gruppekontingent for 2008 
 
For 2007 er denne satt til kr. 130,-. I tillegg kommer kretskontingent på kr. 120,- og 
forbundskontingent på kr. 360,-. Samlet kontingent for 2007 blir da kr. 610,-. 
Mjølner har en halvårskontingent for 2007 (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. 150,- for 2008. 
� Halvårs gruppekontingent foreslås satt til kr. 150,- for 2008. 
� Familierabatt videreføres. 
 
Forslaget vedtatt uten kommentar 
 

Valg 
 
� Gruppeleder for 2 år: 

o Roy Arild Rugsveen stiller til gjenvalg Valgt 
� Evt. gruppeassistenter for 2 år: 

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

o 53 medlemmer gir rett på 6 representanter i tillegg til gruppeleder 
hvis mer enn 6 interesserte representanter vil de bli rangert etter alder 

� Regnskapsfører for 1 år: 
o Rune Kvarnstrøm stiller til gjenvalg Valgt 

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

� representant til Guttelaget Mjølner: 
o Trond Voldmo stiller til gjenvalg Valgt 

� representant til husstyret for speiderhuset: 
det er foreløpig ingen kandidat, men gruppa føler at de er representert, da 
gruppa driver speiderhusstyret 

 
 

 


