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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 Valg av: 

a) gruppeleder og eventuelle gruppeassistenter etter gruppetingets bestemmelse 

-gruppeleder for 2 år 

-gruppeassistent for 2 år 

 

 

 

 

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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Referat 
 

Tilstede: 

Dag Ivar Mortensen, Anders Østerberg Johnsen, Toon Sol, Eirik Rugsveen, Monique Sol, Stian Bakken Sørslett, 

Lars Rugsveen, Birgit Moberget, Stian Ringstad, Roy Arild Rugsveen, Johannes Haugland og Glenn Remi Mjelde. 

(11 stemmeberettigede) 

 

1 Konstituering av gruppetinget: 

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

-ordstyrer: Dag Ivar valgt 

-stemmekorps: Stian R og Monique valgt 

-referent: Roy Arild valgt 

-protokoll underskrift: Lars og Anders valgt 

 

b) godkjenning av innkalling 

-innkalling godkjent 

 

c) godkjenning av sakliste 

-saksliste godkjent med denne endring: gruppeleder velges for frem til ordinært årsting januar 2015, 

gruppeassistent velges for frem til ordinært årsting januar 2014 

 

d) godkjenning av forretningsorden 

-forretningsorden godkjent 

 

2 Valg av: 

a) gruppeleder og eventuelle gruppeassistenter etter gruppetingets bestemmelse 

-gruppeleder frem til ordinært årsting januar 2015: 

-Johannes Haugland ble valgt med 9 stemmer, Toon Sol fikk 1 stemme og 1 stemme blank 

 

-gruppeassistent frem til ordinært årsting januar 2014: 

-Stian Bakken Sørslett ble valgt med 8 stemmer, Toon Sol fikk 2 stemmer og 1 stemme blank 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roy Arild Rugsveen 

Referent sign. 

 

 

 

 

 

Lars Rugsveen    Anders Østerberg Johnsen 

Protokoll sign.    Protokoll sign. 


