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Tilstede:  

 

Saksliste 

1 Konstituering av gruppetinget: 

a) valg av ordstyrer(e), stemmekorps, referent og to personer til å undertegne protokollen 

b) godkjenning av innkalling 

c) godkjenning av sakliste 

d) godkjenning av forretningsorden 

2 Saker: 

a) årsmelding 

b) regnskap og eventuelt revisjonsberetning 

c) arbeidsplan 

d) budsjett og fastsettelse av gruppekontingent 

e) innsendte saker 

-evt kjøp av ny tilhenger for kano 

3 Valg av: 

a) gruppeleder og eventuelle gruppeassistenter etter gruppetingets bestemmelse 

-gruppeleder, Roy Arild Rugsveen sitter ett år til 

-gruppeassistent, Torill Rugsveen sitter ett år til 

b) gruppens representanter til kretstinget 

c) regnskapsfører og revisor 

-regnskapsfører, for 1 år, Anders Ø. Johnsen stiller til gjenvalg 

-revisor, for 1 år, Gunnar Jervell stiller til gjenvalg 

d) andre valg 

-gruppens representant til Guttelaget Mjølner (Nordhue), for 1 år, Anders Ø. Johnsen stiller til 

gjenvalg 

-gruppens representant til husstyret for speiderhuset, for 1 år, Stian Ringstad stiller til gjenvalg 

http://www.tysse.no/index.php?product=1&kategori=B%E5thenger&showproduct=160
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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. … 

 

Årsmelding 2011  
 

Småspeidere: 

Vi hadde med oss 15 småspeidere da 2011 startet,( det dukket også opp et par rett over nytt år, som 

bare var med noen få møter). Dette har vært en flott og trofast gjeng, stort sett hundre prosent 

frammøte hver gang. Vi hadde en vinter aktivitetsdag for speidere og foreldre i mars. Der var det mat 

på bål og pilking som sto i fokus. Vi arrangerte ingen egen vintertur denne våren, men deltok på 

gruppeturen til Nordhue i april. Gøy for de «små» at de kan være i patrulje med de store. Også i år var 

småspeiderne delaktige i speideraksjonen. Småspeiderne deltok med to småspeidere på overnatting og 

konkurranse under kretsens dag på Røros i mai. Til tross for et lite lag gjorde de en flott innsats, og 

reiste hjem med en 3. plass. Vårens møter ble brukt til å ta flaggmerket og primitivmat merket. 

Aktiviteter utendørs har vært i fokus. Vi var også representert med 10 småspeidere på småspeiderleiren 

på Hammern i juni. Helga ble veldig våt, og alle fikk testet regntøyet sitt.  

 

10 av småspeiderne forsvant over til storspeideren i høst, og vi så for oss en liten gruppe. Men også 

denne høsten har nok jungeltelegrafen gjort en god jobb, det dukket opp mange nye småspeidere og de 

har blitt trofaste medlemmer. Noe som har ført til at vi har et mannskap på 17 speidere og 3 ledere. 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. 13 

småspeidere ble tatt opp på et av de siste møtene før jul (med stolte foresatte til stede), der vi serverte 

egenprodusert bakst og kaffe. Mange av småspeiderne var med på lysmesse, og på grøtfesten etterpå. I 

høst har vi hatt fokus på orientering og bruk av kniv og øks. De fleste møtene har vært utendørs. 

 

Torill Rugsveen 
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Troppen: 

Året startet med 15 speidere i troppen og avsluttet med 18 speidere i troppen. Troppsleder har vært 

Roy Arild Rugsveen og med Dag Ivar Mortensen som troppsassistent. 

 

Helga 28.-30. januar 2011 møttes 8 speidere, 2 rovere og 2 ledere opp på speiderhuset fredagskvelden 

klokka 1800 for å reise til speiderhytta Borgen på Nordhue. 

Fredagen gikk stort sett med til å ordne med ved, ved måtte bæres ut av hytta for å kløves mer, og det 

måtte kappes og kløves ny ved, ved måtte fyres med, men etterhvert ble det ganske grei temperatur 

inne. 

Lørdag med sol og mye vind, men det stopper ikke speidere. Vi var ute og lagde nødbiuvakk, og vi sto 

på ski ned lia, mange fikk prøvd sine skiferdigheter til det ytterste. 

Dagens lunsj ble tomatsuppe forsterket med stekt kjøttdeig og pastaskruer. Middag på kvelden før 

leirbålet var favorittgrateng. 

Søndag er litt den store ryddedagen med vask av hytta, men vi fikk også tid til litt skigåing og 

gratinerte pølser i brød før vi satte nesa hjemover. 

I løpet av helga så ble det også gjort opptak til en film om fjellvettreglene, den kan du se 

på YouTube eller på vår Facebook side. 

 

Lørdag 19. mars 2011 klokka 0800 møtte 7 speidere og en leder opp på speiderhuset for avreise til 

fordypningsmerkehelg på Koppang. 

Det var laget et opplegg slik at alle kunne delta på 12 timer med merker. De 7 speiderne fikk deltok 

tilsammen på følgende merker: førstehjelp, rusgift, husstell, idrett, primitiv mat, skinn, knuter 1, 

livline, flagg og GPS. 

Roy Arild arrangerte sambandsmerke for rovere tre runder i løpet av helga. 

Lørdag kveld var det klart for leirbål, denne gang innendørs. Ble mye liv på Koppang skole med over 

130 deltakere. 

Fordypningsmerkehelgen ble avsluttet på søndag klokken 1500, og vi satte alle nesa hjem igjen. 

 

Lørdag 25. juni 2011 reiste 2 ledere, 1 lederbarn, 3 speidere og 1 rover på kretsleir på Lutnes. Vi lastet 

opp bilen og satte kursen østover mot Trysils dype skoger. Kom frem, fikk startet bygging av leir etter 

at vi hadde vært og hugget rajer i skogen til en velvillig lokal grunneier. 

Uka frem til søndag 3. juli 2011 gikk med til mange forskjellige økter som både speidere og rovere 

fikk prøve seg på. Det kan nevnes bålmat (som Torill hadde ansvaret for), fysikk i roteteltet (som Roy 

Arild hadde ansvaret for), gipsmasker, pionering, kano, volleyball, spikking, og mange andre flotte 

aktiviteter. 

På onsdag feiret vi også at speiding i Norge er 100 år i år. 

Mjølner var også representert i leirstaben med Dag Ivar som leirsjef, Lene på økonomi og Anders på 

administrasjon. 

Ble en variert uke med forskjellig vær og stabilt med mygg og knott. 

 

Helga 16.-18. september 2011 arrangerte Mjølner treff for de norske SpOvAlGre (speiding over alle 

grenser) gruppene. Foruten Mjølner så var det speidere, rovere og ledere fra Grue og fra 10. 

Trondheim. Totalt 60 speidere i forskjellig alder. Mjølner deltok med 8 speidere, 4 rovere, 3 ledere og 

5 foreldre som hjalp oss gjennom helga til forskjellige tider. 

Treffet foregikk ute på Prestøya ved Skogmuseet, et virkelig flott sted og ha et slikt arrangement. 

Helga startet med innrykk på fredag kveld og telt ble satt opp og man fikk snakket litt sammen med 

gamle og nye venner før man la seg for natta. 

Klokken 0800 på lørdag ble det flaggheis etterfulgt av frokost, før man startet på noen av dagens 

aktiviteter: bruskasseklatring, litt ballspill, kanopadling, forsøk på å ta Prestfossen i kano og med 

oppblåsbar lekekajakk, kajakk gikk bedre enn med kano… 

Det ble også tid for lunsj og middag før det var et lite leirbål nede ved vannkanten på kvelden. 

Søndagen startet også med flaggheis klokka 0800 og deretter frokost før man begynte å pakke litt telt 

før speiderne ble sendt inn på skogmuseet for å løse noen oppgaver. 

Så ble det lunsj før vi avsluttet en flott helg på Prestøya. 

http://www.youtube.com/watch?v=C1PaCqrx1cw
http://www.facebook.com/pages/Mjolner-speidergruppe/104073002970874
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JOTA/JOTI ble arrangert på Nordhue av Alces-Alces, Mjølner speidergruppe 14.-16. oktober 2011 på 

Speiderhytta Borgen på Nordhue, som tidligere år så var også radioamatør Jens med oss.  

Det var med 4 speidere, og to voksne. Aktiviteter i år var JOTA, litt JOTI, semafor og litt GPS. 

 

7 speidere, 5 rovere og 1 leder møtte på speiderhuset fredag 2. desember 2011 klokken 1800 for å reise 

til speidehytta Borgen på Nordhue. 

Fredagskvelden ble stort sett brukt til å fyre i hytta og ordne i stand ved, samtidig som vi spiste 

kveldsmat. Kom oss i seng til ca 2300. 

Lørdagen startet med frokost klokka 0800 etterfulgt av flaggheis klokka 0900, denne dagen hadde vi 

ikke bare vind, men også snø sammen med vinden, fikk også oppleve et lyn nedslag ganske nærme.. 

Lørdagen ble brukt til forskjellige aktiviteter som baking, førstehjelp, baking på bål, lage middag og 

leirbål. 

Søndagen kom og vi spiste frokost litt over 0800 og heiste flagget klokka 0900 og været var litt bedre. 

Søndag ble brukt til å rydde og vaske hytta før vi satte nesa hjemover tidlig på ettermiddagen for å 

rekke øvelse til lysmessa senere på kvelden. 

 

Roy Arild Rugsveen 

 

Roverlaget: 

Året startet med 2 rover aspiranter som ble tatt opp på gruppeturen 8.-10. april. Før vi kom opp på 

Nordhue på lørdagskvelden hadde vi vært ute på en tur med flere oppgaver og konkurranser underveis, 

hvor vi tjente penger for å kjøpe lunsj på lørdagen. Noen av oppgavene gikk på tidsfølelse mens andre 

gikk på speiderkunnskaper. Turen ble unnagjort på sykkel på bløte og seige grusveier. 

 

En av roverne deltok også på kretsleieren sammen med resten av troppen. 

 

Mandag 25. juli 2011 dro fire speidere/rovere fra Elverum på verdensspeiderleir i Rinkaby, Sverige. 

Først ble hele troppen samlet på Røa kirke hvor det ble grilling og overnatting før turen gikk videre til 

Göteborg og Liseberg. 

Her brukte vi hele dagen til å kjøre karuseller og ha det moro. 

Dagen etter dro vi videre i buss og ankom speiderleiren midt på dagen. 

Under leiren var det 6 forskjellige økter, Quest, Earth, Hike, People, Dream og Global Development 

Village.  Øktene gikk på refleksjon, utvikling og samarbeid. 

Utenfor øktene var det mange små spontan aktiviteter som tivoli, klatring, surfing mm. I tillegg var det 

mange andre land og kulturer som var representert og det var spennende å gå rundt å se på den store 

leiren. Det var flere konserter og seremonier og stemningen var god blant de 40 000 speiderne som var 

tilstede på leiren. Været var varierende under hele leiren med regn på starten og slutten, men mye fint 

vær i midten. Vi kom tilbake til Elverum natt til mandag 8. august 2011. 

 

Da høsten startet fikk vi med oss 4 nye aspiranter og en tidligere rover, altså totalt en økning på 5 

personer. Høsten startet med Spovalgre samling på Prestøya, hvor to av roverne satte utfor Prestfossen 

i en oppblåsbar kano, dette var en av mange forskjellige aktiviteter denne helga. 

 

Også i år arrangert roverlaget JOTA på Nordhue, men det var dessverre kun en rover som hadde 

mulighet til å delta på denne turen. 

 

Roverne tok seg også av å arrangere troppsturen 2.-4. desember. Her hadde vi baking av julekaker 

(som skulle spise på siste speidermøte), førstehjelp og primitiv mat som aktiviteter, her deltok 5 av 

roverne. 

 

Året ble avsluttet ved at 4 av roverne dro på nyttårstur til Nordhue, her ble det lagd brun saus, stekt 

kalkunbryst og kokt grønnsaker og poteter, siden potetene ble noe overkokte og sprakk, ble det fort 

bestemt at det heller skulle servers potetmos. Det så lenge ut til å bli bra utsikt, men da kvelden kom 

og klokka ble ti, skyet et over og vi så ingenting. 

http://www.worldscoutjamboree.se/
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Lars Rugsveen 

 

Gruppa: 

Gruppeting ble gjennomført 26. januar 2011(årsting).  

I tillegg er det gjennomført ledermøter 7. juni 2011 og 14. desember 2011. 

 

I 2007 var det 100 år siden Baden-Powell arrangerte den første speiderleiren på Brownsea Island. 

Allerede før speiderbevegelsen var formelt grunnlagt i England var de første norske speiderpatruljene i 

gang. Når jubileet for 100 år med speiding i Norge markeres i 2011, er det fordi Norsk Speidergutt-

forbund ble grunnlagt våren 1911. Fra da av har det vært drevet organisert speiderarbeid på landsplan i 

Norge. 

Vi i Mjølner speidergruppe markerte dette på mandag 28. februar 2011 med hele speidergruppa samlet. 

Det var litt forskjellige aktiviteter, men hovedaktiviteten denne kvelden var å lage bursdagskaker og 

spise disse. 

Vi ble ganske mange denne kvelden: 17 småspeidere, 11 speidere fra troppen, 2 rovere, 5 ledere og 2 

foreldre. Totalt 37 personer. 

 

Søndag 6. mars 2011 fra klokken 1200 og utover dagen inviterte Mjølner speidergruppe alle sine 

speidere sammen med familie/foresatte til vinteraktivitetsdag ved Søbakken skole. Det ble grillet, 

pilket, akt, stå på ski, litt kite og masse prat og hygge i et flott søndagsvær. 

Totalt ble vi 40 personer (9 småspeidere, 3 fra troppen, 1 rover, 4 ledere og 23 foresatte og søsken). 

 

Helga 8.-10. april 2011 var det tid for årets gruppetur til speiderhytta Borgen på Nordhue. 

5 speidere, 2 ledere og et lederbarn (småspeider) satte kursen mot speiderhytta på fredagskvelden. 

Kvelden ble brukt til å fyre opp, lage ved osv etter at vi kjempet oss bort til hytta i kraftig vind. Litt 

utpå kvelden fikk vi også besøk av en potensiell bever-leder og hennes barn. 

Lørdagen kom med strålende sol og flaggheis klokka 8 før frokost. Omtrent klokka 11 så kom det 14 

småspeidere og 2 ledere til hytta. Det bel inndelt i tre patruljer og de fikk litt tid sammen før lunsj. 

Etter lunsj fikk patruljene i oppdrag å lage dam-brett, brikker og pose til å ha brikkene i. De ble veldig 

flotte. 

Litt før middag klokka 18 så ankom to roveraspiranter som hadde vært på sykkeltur fra Elverum og 

opp til Nordhue via Løten. De var ganske slitne etter 6-7 mil på sykkel siden fredag kveld på bløte 

grusveger. 

Middag ble som tradisjon tro taco. 

Etter middag kom Tore Lund opp til oss og viste oss film fra speideraktiviterer på -60 og -70 tallet, 

artig å se hvor lite som egentlig har forandret seg av speideraktiviteter siden den tid. 

I løpet av kvelden ble det også tid til å lese speidersjefens budskap samt fornyelse av speiderløftet. 

Senere på kvelden ble også de to roveraspirantene tatt opp som rovere i Mjølner. 

Søndagen kom med flott vær, men uten noe særlig sol. Dagens aktiviteter var å lage i stand til 

lunsj, Vikingegryte og pannebrød , før vi satte nesa hjem til Leiret igjen. 

 

Mandag 2. mai 2011 gjennomførte Mjølner speidergruppe Speideraksjonen. 

28 speidere var rundt i Elverum og fikk samlet inn tilsammen 5.431,- kroner. 

 

Tradisjon tro så deltok Mjølner også i år ved 17. mai feiringen i Leiret med flaggborg ved 

Folkehøgskolen, i skoletoget, ved parken etter skoletoget og ved arrangementet på Festningen på 

ettermiddagen. I år hadde vi en ganske stor flaggborg med 19 speidere på Folkehøgskolen, 18 speidere 

i skoletoget og 16 speidere på Festningen. 

 

Lørdag 21. og søndag 22. mai 2011 ble det avholdt dugnad på speiderhytta Borgen på Nordhue. Selv 

om fremmøtet var skremmende syltynt så fikk de få som møtte opp gjort ganske mye. Blant annet 

skiftet noen ovner, lempet inn ved for kommende vinter, beiset sør og vest vegg, og en del andre ting i 

tillegg til å ha det sosialt og morsomt. 

 

http://www.mjolner.org/?p=798
http://www.speiding.no/aksjon/
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Helga 27.-29. mai 2011 arrangerte Røros og Brekken speidergrupper kretsens dag på Røros. 

Tre speidere og en leder reiste avgårde med bussen på fredag og kom frem til Røros på kvelden, fikk 

satt opp telt og spist litt kveldsmat. 

Lørdagen startet med frokost og åpning av kretsbannerkonkurransen etterfulgt av praktisk oppgave: 

lage bilde/hustavle med tema «speiding i Norge 100 år». 

Så lunsj og orienteringsoppgaven: gå etter en sti oppmerket på kartet, finne poster underveis og tegne 

disse inn på kartet. 

Etter dette var det tid for teorioppgaven, mange spørsmål om litt av hvert. 

Omtrent samtidig med dette så ankom to småspeidere og en småspeiderleder med bussen sørfra. 

Middag ble servert og etter dette ble det en rundtur i Røros med en praktisk oppgave: lage tyrkermatte. 

Kvelden kom og vi tok buss opp til Olavsgruva hvor vi hadde kveldens «leirbål» omtrent 50 meter 

under bakken. Etter dette ble retur i buss og kveldsmat før natten senket seg. 

Søndagen startet med frokost og flaggheis, denne dagen var det også tid for småspeiderkonkurransen, 

en rundløype med flere poster hvor de kunne vise hva de kan. 

For patruljene som deltok på kretsbannerkonkurransen så var det også tid for rundløype med 

forskjellige poster og praktiske oppgaver. Så lunsj og avslutning av kretsens dag.  

Mjølners patrulje Bjørn endte opp på en 9. plass, mens småspeiderne fikk 3. plass i sin konkurranse. 

 

26.-28. august 2011 deltok 5 ledere på lederløft arrangert på Nordtangen av NSF. 

 

Helga 28.-30. oktober 2011 arrangerte Mjølner speidergruppe peffkurs 2 på speiderhytta Borgen på 

Nordhue. Kurset ble arrangert på vegne av Hedmark krets. 

Fredag kveld ankom alle 13 deltagere etter hvert (to deltagere fra Mjølner), noen slet litt med å finne 

frem, men alle kom før leggetid og ble inndelt i tre patruljer: Garm,Heidrun og Ratatosk. 

Fredagen gikk med til litt teori, og det ble servert varm suppe og rundstykker. 

Lørdag startet med litt mer teori og patruljevis diskusjon før patruljene la ut på en dagstur til fots med 

innlagt lunsj ute på bål, noen måtte spise maten uten at den ble varmet… Noen fikk langt å gå… Noen 

fikk veldig kort å gå… Men alle lærte mye om planlegging og gjennomføring. 

Lørdagen fortsatte med enda flere temaer frem mot festmiddagen på lørdagskvelden og ble avsluttet 

med leirbål før alle deltagere skulle sove ute natt til søndag. 

Søndagen kom, og i løpet av natta hadde det kommet litt regn, og da for noen enda mer erfaring med 

tur og planlegging… 

Enda flere temaer på søndag og avslutning med at alle deltagere fikk utdelt kursbevis og merke. 

Tusen takk til dere alle for en flott helg, og ikke minst til dere veiledere og dere som bidro i stab på en 

flott måte. 

 

Tradisjon tro så arrangerte Mjølner speidergruppe, i samarbeid med Elverum menighet, lysmesse på 

kvelden 2. søndag i advent. På lysmessa deltok 34 speidere (både småspeidere, troppspeidere og 

rovere) og 4 ledere. 

Rett etter lysmessa arrangerte vi grøtfest på speiderhuset, hvor mange som deltok her er litt usikkert, 

men litt over hundre personer? Dette var da speidere med søsken og foresatte. På grøtfesten ble det 

også som vanlig arrangert loddsalg og basar. 

 

Pr. 31. desember 2011 var det 58 medlemmer i Mjølner speidergruppe. 

(31. desember 2010 var det 41 medlemmer). 

 

For øvrig vises det til terminlistene for den enkelte enhet for 2011 og til bilder på vår hjemmeside 

www.mjolner.org.  

 

Roy Arild Rugsveen 

http://www.mjolner.org/?page_id=17
http://www.hedmarkkrets.no/
http://no.wikipedia.org/wiki/Garm
http://no.wikipedia.org/wiki/Heidrun
http://no.wikipedia.org/wiki/Ratatosk
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Regnskap 2011 – Mjølner speidergruppe 
 

 

 

Inntekter   Utgifter  

Drift 145,00 500,00 

Arrangement 38 528,85 33 025,47 

Materiell og utstyr 0,00 1 516,90 

Salgsmateriell 3 135,00 3 675,00 

Dugnad og stønad 8 788,20 0,00 

Kontigent 13 590,00 5 340,00 

Kurs og lederutvikling 0,00 3 475,00 

Diverse 5 594,00 5 431,00 

Fond 7 722,50 0,00 

 

77 503,55 52 963,37 

Overskudd   24 540,18 

 

77 503,55 77 503,55 

   

   Eiendeler:     

      

Inngående beholdning 

 

  102 971,58  

Resultat 

 

    24 540,18  

Utgående beholdning     127 511,76  

   Egenkapital     

   Bundet kapital, avsatt i fond: 

  - Driftsfond 

 

    20 000,00  

 - Utstyrsfond 

 

                 -    

 - Lederopplæring 

 

      5 000,00  

 - Foreldreforening 

 

    10 222,50  

Ubunden kapital 

 

    92 289,26  

Sum egenkapital     127 511,76  

 

 

Regnskapet er revidert og funnet i orden.? 

 

 

 

 

Gunnar Jervell 

Revisor sign. 
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Arbeidsplan / styringsdokument 2012 
 

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 2012 er gruppeleir (tropp og rovere) på Nordhue rett etter skoleslutt til sommeren. 

 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. 

 Fortsette og 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). 

 Delta i både husstyret for speiderhuset og guttelaget Mjølner (speiderhytta Borgen på Nordhue).  

 

For øvrig vises det til forbundets, kretsens, gruppens og enhetenes terminlister for 2012. 

 

 

 

Budsjett 2012 
 

 
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 

Fond   

 

 

51 000 51 000 

 

    

 

51 000 51 000 
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Fastsettelse av gruppekontingent for 2013 
 

For 2012 er denne satt til kr. 180,-. I tillegg kommer kretskontingent på kr. 120,- og 

forbundskontingent på kr. 400,-. Samlet kontingent for 2012 blir da kr. 700,-. 

Mjølner har en halvårskontingent for 2012 (de som starter etter sommeren) på kr. 180,- 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 beholdt på kr. 180,- for 2013. 

 Halvårs gruppekontingent foreslås beholdt på kr. 180,- for 2013. 

 Familierabatt videreføres. 

 

 

Valg 
 

 Gruppeleder for 2 år: 

o Roy Arild Rugsveen ble valgt for 2 år fra 26. januar 2011 og sitter et år til. 

 Gruppeassistent for 2 år: 

o Torill Rugsveen ble valgt for 2 år fra 26. januar 2011 og sitter et år til. 

 Gruppens representanter til kretstinget med vararepresentanter: 

o 58 medlemmer gir rett på 6 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 6 interesserte representanter så rangeres de 

etter alder.  

 Regnskapsfører for 1 år: 

o Anders Østerberg Johnsen stiller til gjenvalg. 

 Revisor for 1 år: 

o Gunnar Jervell stiller til gjenvalg.  

 Representant til Guttelaget Mjølner: 

o Anders Østerberg Johnsen stiller til gjenvalg. 

 Representant til husstyret for speiderhuset: 

o Stian Ringstad stiller til gjenvalg. 

 

 

 

 


