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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 

3 Valg av: 

a) gruppeleder og eventuelle gruppeassistenter etter gruppetingets bestemmelse 

-gruppeleder for 2 år,  

-gruppeassistent for 2 år,  

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 

 

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. … 
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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 2012  
 

Felles aktiviteter står omtalt under punkt «Gruppa» og er derfor ikke med i beretningene for den 

enkelte enhet. Noen turer, og andre aktiviteter, har vært felles for troppen og rovere, disse står omtalt 

under troppen. 

 

Småspeidere: 

Vi startet året med Torill Rugsveen som leder og Birgit Moberget Haugland og Lene Brenneng som 

flokk assistenter, og det var med 17 småspeidere på starten av året. Fra høsten overtok Birgit Moberget 

Haugland som leder da Torill ga seg som leder.  Lene fikk baby, og ville trappe ned litt og Johannes 

Haugland kom inn som ny flokk assistent til gruppen. 

 

Etter mange år med regnvær, ble det endelig en småspeiderleir helga 8.-10. juni 2012 med bare noen få 

drypp. Vi rakk ikke å ta fram regntøy en gang. Speiderne fikk være med på batikk, lage bestikkpose, 

kano og de lagde spekefjøl og fikk tatt et programmerke. Seks speidere og to ledere hadde en super 

helg, og vi syns at Brumundal var skikkelig gode på leirplanlegging og gjennomføring. 

 

Vi startet nytt speiderår høsten 2012 med 11 småspeidere, 4 har nå gått over til tropp og vi ønsker dem 

lykke til videre. 

 

2.-3. november 2012 dro vi på overnattingstur til Nordhue, her deltok 16 småspeidere, 2 ledere og 1 

forelder. Det var gøy for småspeidere og ha hytta for seg selv, uten de andre i gruppa, de fikk mulighet 

til å bli godt kjent med hvordan ting er på Borgen. Fredag gjorde vi et tappert forsøk på å sende opp 

lanterner med forskjellige hilsninger på. Ellers brukte vi tiden godt både inne og ute, vi hadde 

aktiviteter som matlaging, peis kos, spikking, bål og vasking. Lørdag var det mange slitne speidere 

som dro hjem…  

 

Ved opptakelsesfest i år ble 12 nye småspeidere tatt opp. Det var stolte foreldre som var vitnrt til 

begivenheten, etterpå spiste vi egenprodusert småkaker. 

 

Ved årets slutt var det 22 småspeidere og vi håper å se dere alle igjen! 

 

Birgit Moberget Haugland          -  

 

Troppen: 

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

vært Roy Arild Rugsveen og med Dag Ivar Mortensen og Stian Ringstad som troppsassistenter. 

 

Helga 4.-5. februar 2012 ble det arrangert tema-/merkehelg på Koppang. Fra Mjølner reiste vi fire 

speidere og tre ledere, og vi møtte ca 130 andre speidere på Koppang. 

Vi reiste tidlig lørdag morgen mot Koppang skole hvor alt skulle foregå frem til avslutningen på 

søndag ettermiddag. 

Her er litt av det som vi gjorde i løpet av helga: 

Speidere gjorde dette: ski/vinterspeiding, håndverk, lær å danse swing 

Ledere kunne velge fra denne lista: sikkerhetskurset, lek som metode, krympeboks, lage drops, 

tyrkermatte til døra, barista med søtt. 

 

Patruljen Bjørn kvalifiserte seg på kretsens dag til å være med på NM i speiding, NM foregikk på 

Jevnaker 9.-11. juni 2012. Turen startet på speiderhuset fredag ettermiddag med 2 ledere og 6 speidere. 
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Litt utpå kvelden var vi vel fremme på Torbjørnrud hotell, hvor konkurransen ble avholdt. Det ble 

konkurrert i mange disipliner, rundløype med 4 forskjellige poster (førstehjelp, naturkjennskap, 

pionering og knuter/livline), praktisk oppgave hvor de skulle lage en katapult, patruljedrift med 

matlaging og inspeksjon av leirområdet, praktisk oppgave med å lage en tovet hatt, orientering og 

teoretisk oppgave. Vi kjørte hjem igjen, via McDonald på Gjøvik, og kom til Elverum ved middagstid 

søndag. Patruljen fra Mjølner besto av Emilie, Oda, Ine, Hedda, Hanna og Oskar. Når NM var ferdig 

så endte patruljen opp på respektabel 63. plass av 119 patruljer.  

 

Tirsdag 26. juni 2012 klokken 1400 møttes 2 speidere, 4 rovere, 2 ledere og 1 lederbarn på 

speiderhuset for å reise til speiderhytta Borgen på sommerleir. 

Rick og Oskar valgte å sykle fra Hamarveien og opp til hytta, bra sykkeltur på nesten 2 mil, masse 

oppoverbakke og grusveg. 

På onsdag var det batikk som sto på programmet, speiderne lagde sin egen bestikkpose. 

Torsdag var det tid for haik, de gikk til Yksnsjøen og skulle overnatte der til fredag. Noen overnattet 

under presenning, mens andre benyttet en åpen koie. På ettermiddagen torsdag så benyttet vi også 

tiden til å padle rundt på Yksnsjøen. 

Fredag kom speidere tilbake til speiderhytta, og været ble grått og vått. Så da ble det en flott dag for å 

bake boller. På fredag kom det også en familie som ønsket å være sammen med oss resten av helga. 

Lørdag reiste vi til Korpereiret for rappellering, etter dette valgte noen å gå opp igjen til hytta på sti via 

Øisætra. Tradisjon tro så ble det taco til lørdagsmiddag. 

Søndag ble i hovedsak benyttet til å rydde oss ut av hytta. 

 

29.-30. september 2012 hadde Hauk patruljetur. Og de overnattet under huk i Stavåsen, i løpet av helga 

tok de 4 punkter på «jeg er beredt» merket. 

 

Helga 19.-21. oktober 2012 arrangerte roverlaget Alces-Alces JOTA og JOTI for troppen og rovere på 

speiderhytta Borgen. 

Det deltok 11 speidere, 6 rovere, 2 ledere og 1 radioamatør, totalt 20 personer. Veldig godt med JOTA 

helg som ikke treffer i høstferien. 

Vi møttes på speiderhuset på fredag kveld og reiste opp til hytta. I løpet av helga hadde Alces-Alces 

lagt opp til følgende aktiviteter: JOTA, JOTI, PMR merket for speidere og rovere, JOTA merket for 

speidere, sambandsmerke for rovere og semafor. 

Alle fikk prøvd alle aktivitetene i tillegg til at vi fikk lagt ved inn i uthuset, lagd mat osv. 

Stor takk til roverlaget og radioamatør Jens for en flott helg. 

 

Helga 23.-25. november 2012 reiste 6 speidere, 3 rovere, 1 forelder og 2 ledere til Flisberget. 

Vi møtte opp klokken 1800 på speiderhuset og kom frem til Flisberget ca. en time senere. Låste oss inn 

på denne skikkelige retro 50-tallshytta og fikk tent litt lys og fyrt opp i noen ovner. Denne første natta 

sov alle innendørs i hytta. 

Lørdagen kom og vi startet sakte og rolig med en god frokost og bursdagssangen for Oda før vi gikk ut 

en tur, over Flisflodammen og opp til Aker hvor vi fyrte opp bål og spiste lunsj før vi gikk tilbake til 

Flisberget. På denne turen fikk noen av speiderne trent litt på kart og kompass da de skulle vise oss 

andre veien. 

Til middag på lørdag lagde vi egne hamburgere med kjøttdeig av kylling og kalkun og med ost, mais 

og løk inni. Dette stekte vi i folie oppå den store vedfyrte kjøkkenovnen. Dette smakte godt  

Natt til søndag sov 10 av oss ute, og våknet etter en god natt til lett snøvær. 

Frokost på søndag før vi startet med å rydde oss ut av hytta, og da fikk vi besøk av to ledere fra 

småspeideren som hadde med bursdagskake til Oda.  

Lunsj på søndag ble grønnsakssuppe lagd ute på bål før vi reiste hjem på ettermiddagen. 

 

Roy Arild Rugsveen          -  

 

Roverlaget: 

Året startet med 2 rovere og 5 aspiranter hvorav 3 som ble tatt opp på gruppeturen 20.-22. april 2012.  

Da høsten startet fikk vi med oss 1 ny aspirant og ble da bestående av 8 personer. 



Mjølner speidergruppe – Sakspapirer Årsting 2012  Side 5 av 10 

 

På årets møter har vi laget rødspritbrenner, hagegruppe, bestikk, kopp og bestikkpose. I tillegg har vi 

jobbet med forskjellige program- og fordypningsmerker. 

Roverlaget deltok også med en rover på roverforumet, noe han syntes var spennende. 

Året ble avsluttet ved at 5 av roverne dro på nyttårstur til Nordhue, her ble det lagd brun saus, stekt 

kalkunbryst og kokt grønnsaker og poteter.  

 

Lars Rugsveen          -  

 

Gruppa: 

Det er gjennomført ledermøter 4 ledermøter i tillegg til årstinget i løpet av 2012. Ledermøter var disse 

datoene: 20. juni, 8. august, 18.september og 5. desember. 

 

Mandag 16. januar 2012 ble det gjennomført foreldremøte for hele gruppa, her ble det informert om 

speiderarbeidet og startet opp en foreldreforening som skal ta seg av speiderhuset og annen støtte til 

speidergruppa. 

 

Årsting for 2011 ble avholdt på speiderhuset onsdag 25. januar 2012. 

 

Vinteraktivitetsdag for hele speidergruppa ble arrangert søndag 4. mars 2012 fra klokken 1200 ved 

bålplassen på Søbakken skole. 

Det var flott vær og dagen ble benyttet til aking, pilking og grilling for alle de totalt 45 personene som 

møtte frem. 11 småspeidere, 5 speidere fra troppen, 5 rovere, 2 ledere og 22 foreldre/søsken. 

For småspeiderne stod sunn mat i fokus da de hadde jobbet med sunn mat merket i vinter og de satte 

sluttpunkt på temaet denne dagen, og de ble utfordret til å ha med sunn mat pakke, noe som falt i smak 

hos dem. 

 

Helga 20.-22. april 2012 var det igjen tid for den årlige gruppeturen til speiderhytta Borgen på 

Nordhue. 

6 speidere og 2 ledere møttes på speiderhuset fredag klokken 1800, og gjorde seg klare til avreise til 

speiderhytta. Det samme gjorde også 6 rovere, hvor 3 av dem skulle på opptakstur, som blant annet var 

å gå til fots til Korperud, overnatte der natt til lørdag, rappellere litt i Korpereiret på lørdag formiddag, 

for så å gå til speiderhytta. 

Fredag ble brukt til å fyre opp i hytta, spille og leke litt. 

Lørdag startet med flaggheis klokken 0800 og frokost. Etter dette repeterte vi litt knuter før det ankom 

14 småspeidere, 2 ledere, 1 forelder og 1 lederbarn. 

Alle ble da delt inn i tre blandede patruljer som de arbeidet sammen med resten av helga. 

Aktiviteter på lørdagen ble da å jobbe med flaggmerket, St. Georgsdag merket og repetisjon av 

førstehjelp. 

3 slitne rovere ankom speiderhytta på lørdag ettermiddag, de hadde da tilbakelagt nesten 30 km til fots 

og med ryggsekk. 

Middag på lørdag ble tradisjon tro taco, før vi avsluttet kvelden med leirbål som inneholdt opptak av 

en leder, fornyelse av speiderløftet, lesing av årets St. Georgsdags tekst og fremføring av dramatisering 

av hvordan ville historien om St. Georg vært hvis den hadde skjedd i dag. 

Noen valgte også å ligge ute denne natta og våkne til praktfull utsikt over bygdene sør- og østover. 

Søndag startet med flaggheis klokken 0800 og frokost. Etter dette ryddet vi oss ut av hytta og lagde 

tankenøtt av resirkulert materiale. 

I mellom at vi lagde tankenøtt spiste vi lunsj ute før vi avsluttet turen og reiste ned igjen til lavlandet 

og barmark. 

 

Mandag 23. april 2012 gjennomførte Mjølner speidergruppe speideraksjonen. 

Aksjonen ble gjennomført som en innsamling og alle som deltok ble satt sammen i par og fikk 

forskjellige roder. Totalt med stort og smått så deltok det ca. 30 personer fra Mjølner speidergruppe. 

Resultatet ble kr 5.285,50. 
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Årets 17. mai ble markert på vanlig måte for Mjølner speidergruppe. Flaggheis på speiderhuset 

klokken 0800, markering på Folkehøgskolen klokken 0830, frokost på Folkehøgskolen (stor takk til 

foreldreforening som ordnet dette), så ble det flaggborg først i skoletoget klokken 1000, for så å stå 

flaggborg i parken etter skoletoget. Dagen ble avsluttet med markering på festningen klokken 1600. 

Årets flaggborg er blant de største vi har hatt de siste årene, veldig bra, og til tross for en del regn på 

starten av dagen. 

27 speidere ved Folkehøgskolen, 25 speidere i skoletoget og 23 speidere på festningen. 

 

Helga 11.-13. mai 2012 arrangerte Romedal speidergruppe kretsens dag på vegne av Hedmark krets. 

Stedet var Åsen grendehus i Vallset. 

Mjølner stilte med patruljen Bjørn i kretsbannerkonkurransen fra fredag, de besto av 7 speidere. 

I tillegg var det med tre ledere og to rovere fra fredag, da Mjølner også hadde ansvaret for 

førstehjelpsberedskapen gjennom hele arrangementet. 

Patrulje Bjørn fikk installert seg med telt på fredag kveld og var da klare for konkurransens start på 

lørdag morgen. 

På morgenen på lørdag så ankom det ytterligere to ledere fra Mjølner. 

Lørdagen startet med orienteringsoppgave, etterfulgt av to praktiske oppgaver. De praktiske 

oppgavene var å lage ringspill og en sammenleggbar leirstol. 

Lørdagen ble avsluttet med middag og leirbål, hvor det også ble markert at Romedal speidergruppe er 

75 år i år. 

Søndagen startet med frokost og at det ankom 7 småspeidere og en leder fra Mjølner. Småspeidere 

deltok da på rundløype med konkurranse for småspeidere. 

Patrulje Bjørn brukte søndagen til rundløype med følgende poster: førstehjelp, naturkjennskap, 

pionering og modellfly. 

Søndagen ble avsluttet med premieutdeling. 

Småspeidere endte opp på en 5. plass i sin konkurranse, 

mens Bjørn fikk en 2. plass, kun 1,5 poeng etter 1. plass. Dette betyr at Mjølner ved patrulje Bjørn ble 

kvalifisert til å delta på NM i speiding. 

 

Helga 2.-3. juni 2012 arrangerte hyttestyret på speiderhytta Borgen på Nordhue dugnad. 

Dessverre var det ikke særlig mange som møtte, noe som egentlig var litt skuffende sett i forhold til 

antallet speidere vi har i Mjølner speidergruppe. 

På lørdag møtte det 7 voksne, og på søndag var vi 5 voksne. 

Ting vi fikk gjort var som følger: 

-vasket kjøkken, sovesal, førerrommet, vaskerommet, trappegangen og peisstua 

-vasket madrasstrekk på sovesalen 

-byttet ut madrasser på stallstua med nye madrasser 

-tatt av panel på yttervegg mot øst (førerrommet og gangen nede), satt på papp, spikerslag, vannbrett 

og to underliggere 

-tatt ut peisinnsats og klargjort mur for ny peisovn på peisstua 

Lørdag kveld så grillet vi litt og snakket litt om hvert. 

Søndag morgen starter med snø på bakken og masse vind, heldigvis stanset det på formiddagen. 

 

24.-26. august 2012 deltok 3 ledere på lederløft arrangert i Stavanger av NSF. 

 

7.-9. september 2012 var det igjen klart for Strandhugg etter opphold på noen år. 

10 speidere, 5 rovere og 2 ledere møtte opp på fredag klokken 1800, og satte seg på syklene opp til 

Strandbygda. For deretter å padle seg over til øya og slå leir for helga. 

Roverne hadde ikke med seg stort, de skulle på overlevelsestur og hadde ikke med seg annet enn det 

de sto og gikk i. 

Speiderne fra troppen rigget seg opp med presenning som tak for natta. 

Lørdagen kom etter en litt kjølig natt, ned i mot frost i løpet av natta. Vi ble vekket av rovere som 

hogde og kløyvde ved, de hadde gått tomme i løpet av natta. 

Dagen startet med frokost og deretter bygging av hinderløype. Så ble det litt lunsj før vi padlet en liten 

tur rundt øya. 
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Til middag lørdag var det poteter, gulrøtter, purre, smør og laksefilet tilberedt i folie på bålet. 

Kvelden kom på lørdag også etter litt sitting rundt bålet med masse snakk. 

Søndagen kom etter enda en ganske kjølig natt. Rovere spiste frokost to ganger denne morgenen da 

deres overlevelsestur uten medbrakt mat ble avsluttet klokken 0600. 

Etter frokost gjorde vi oss klare til å ta i mot 11 småspeidere, 7 foreldre, 1 lederbarn og 2 

småspeiderledere som skulle være med oss denne dagen. 

Og da ble det hinderløype i nord-enden på øya med blandede lag fra småspeider, tropp, rover og 

foreldre. Etter hinderløypa lagde vi grønnsakssuppe kokt på bål. 

Så var det tid for å rydde opp, få alle over til land, og for tropp og rovere å sykle tilbake til 

speiderhuset. 

 

Mjøsklubbene arrangerte lederkurs 9.-11. november 2012 på Hammeren. Her deltok det 3 ledere fra 

Mjølner på den sosiale biten på fredag kvelden, og de overnattet ute til dagen etter. Da ankom en leder 

til og vi hadde fra lørdag til søndag to ledere på Friluftsliv i speideren (tidligere Nyingen), og en leder 

deltok på treningsprogrammet (tidligere Programkurset). 

 

2. søndag i advent, 9. desember 2012, arrangerte Mjølner speidergruppe i samarbeid med Elverum 

menighet lysmesse på kvelden klokken 1800 i Elverum kirke. 

Speiderne møtte i kirka klokken 1700 for en siste trening og gjennomgang før lysmessa startet. 

Totalt var det i år 36 speidere med lys i kirka (småspeidere, troppsspeidere og rovere). I tillegg var 

også 4 ledere til stede. 

Etter lysmessa var det som vanlig grøtfest på speiderhuset for speidere, søsken og foreldre. 

En stor takk til foreldreforeningen for flott gjennomført med servering av grøt osv og gjennomføringen 

av loddsalg. 

 

Pr. 31. desember 2012 var det 61 medlemmer i Mjølner speidergruppe. 

(31. desember 2011 var det 58 medlemmer). 

 

For øvrig vises det til terminlistene for den enkelte enhet for 2012 og til bilder på vår hjemmeside 

www.mjolner.org.  

 

Roy Arild Rugsveen          -  
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Regnskap 2012 – Mjølner speidergruppe 
 

 
 Inntekter   Utgifter  

Drift 0,00 1 255,00 

Arrangement 34 415,00 37 275,11 

Materiell og utstyr 0,00 32 439,70 

Salgsmateriell 3 300,00 6 432,00 

Dugnad og stønad 10 617,80 0,00 

Kontigent 7 930,00 4 460,00 

Kurs og 

lederutvikling 21 860,00 6 421,00 

Diverse 268,00 199,50 

Fond 0,00 0,00 

 

78 390,80 88 482,31 

Underskudd 10 091,51   

 

88 482,31 88 482,31 

   Eiendeler:     

      

Inngående 

beholdning 

 

  127 511,76  

   Resultat 

 

   -10 091,51  

   Utgående beholdning     117 420,25  

   Egenkapital     

   Bundet kapital, avsatt i fond: 

  - Driftsfond 

 

    20 000,00  

 - Utstyrsfond 

 

                 -    

 - Lederopplæring 

 

      5 000,00  

 - Foreldreforening 

 

    10 222,50  

Ubunden kapital 

 

    82 197,75  

Sum egenkapital     117 420,25  

 

 

 

 

Anders Østerberg Johnsen 

Regnskapsfører sign 

 

Regnskapet er revidert og funnet i orden. 

 

 

Gunnar Jervell 

Revisor sign. 

 

 

            -  
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Innsendte saker 
 

Ingen. 

-  

 

Arbeidsplan / styringsdokument 2013 
 

Norges speiderforbunds formål er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta aktivt ansvar i 

samfunnet i samsvar med idealene fra speiderløftet og speiderloven. 

 

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 2013 er landsleir (tropp og rovere) i Stavanger 6.-13. juli 2013. 

 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 til det gode arbeidet som gjøres i roverlaget. 

 Være aktive med å støtte opp om foreldreforeningen som avlaster 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 2013. 

 

            -  

 

Budsjett 2013 
 

 

 
Inntekter Utgifter 

Drift   1 500 

Arrangement 30 000 35 000 

Materiell og utstyr   10 000 

Salgsmateriell 3 500 2 000 

Dugnad og stønad 10 000 500 

Kontigent 15 000 5 000 

Kurs og lederutvikling   20 000 

Diverse   500 

Fond * 16 000 

 

 

74 500 74 500 

 

    

 

74 500 74 500 

 

* 16 000 fra fond er tildelte midler fra Frifond høsten 2012.      

            - 
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Fastsettelse av gruppekontingent for 2014 
 

For 2013 er denne satt til kr. 180,-. I tillegg kommer kretskontingent på kr. 120,- og 

forbundskontingent på kr. 410,-. Samlet kontingent for 2013 blir da kr. 710,-. 

Mjølner har en halvårskontingent for 2013 (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 økt til kr. 200,- for 2014. 

 Halvårs gruppekontingent foreslås økt til kr. 200,- for 2014. 

 Familierabatt videreføres. 

-  

 

Valg 
 

 Gruppeleder for 2 år: 

o . 

 Gruppeassistent for 2 år: 

o . 

 Gruppens representanter til kretstinget med vararepresentanter: 

o 61 medlemmer gir rett på 7 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 7 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.      -  

 

 

 

 

 

 

 

- 

Referent sign. 

 

 

 

 

 

-        -  

Protokoll sign.      Protokoll sign. 


