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Tilstede:  

 

Saksliste  

 1 Konstituering av gruppetinget:  

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

-Ordstyrer: 

-Stemmekorps: 

-Referent: 

-Protokoll:  

b) godkjenning av innkalling       

c) godkjenning av sakliste       

d) godkjenning av forretningsorden 

 

2 Saker:  

a) årsmelding 2014 

b) regnskap og revisjonsberetning 2014 

c) arbeidsplan 2015 

d) budsjett 2015 og fastsettelse av gruppekontingent 2016 

e) innsendte saker 

 

3 Valg av:  

a) gruppeleder for 2 år og evt. gruppeassistent for 1 år 

b) gruppens representanter til kretstinget  

c) regnskapsfører og revisor for 1 år  

d) andre valg  

-gruppens representant til Guttelaget Mjølner (Nordhue), for 1 år  

-gruppens representant til husstyret for speiderhuset, for 1 år  
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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. …  
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Årsmelding 2014 

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 22 aktive og avsluttet med 17 aktive småspeidere, og Birgit Moberget som leder, 

Harald Flobak var med som assistent. Birgit tok en pause fra sommerferien og Harald tok over som 

enhetsleder med Tommy Wernberg som assistent. Fra oktober var Arne-Martin Furulund også med 

som assistent. 

Søndag 16. mars var det vinteraktivitetsdag ved speiderhuset. Småspeiderne har som tradisjon og 

arrangere familiedag, dette er en dag fylt med lek og moro, pilking, bål og kos. Ca 30 kom innom i år, 

av både speidere, søsken og foreldre. 

 

Småspeiderdagen var 11. mai på Klevfoss. Småspeidera møtte opp kl 1000 for å konkurrere mot andre 

småspeidere i kretsen om Kaah`s skinn. Småspeidera var delt opp i 2 grupper. Hugin og Munin. 

Birgit og Tommy var der fra før så småspeidera kom med foreldrene. Mange var der og fulgte med på 

hva dem gjorde. Det kan nevnes øks, knuter, og andre diverse oppgaver som gikk på samarbeid og 

mye mer. 

Ved en Laget fra Løten ble ropt opp som vinnere, men det viste seg senere at dette var en tellefeil. 

Oppriktige, og ærlige som dem var så ble Kaah`s skinn overlevert senere på småspeiderleieren på 

prestøya. Gratulerer til dem alle. 

Småspeiderleiren for 2014 i Hedmark krets ble arrangert i Elverum på Norsk Skogmuseums område 

Prestøya helga 30. mai til 1. juni 2014 av Mjølner speidergruppe. 

Leirens navn var «Back to basic», og målet var å ha få aktiviteter, god tid, og masse lek. 

Fredag var det innrykk, 54 småspeidere og 11 ledere satte opp en teltleir foran scena på Prestøya. Til  

kveldsmat var det gryterett. 

Åpningsleirbålet ble åpnet sammen med ordfører Erik Hanstad i Elverum, som tidligere har vært en 

Mjølner speider. 

Lørdag ble det flaggheis sammen med kretsleder, og overlevering av Kaas skinn til Hugin fra Mjølner.  

Småspeidergruppene ble delt i 3 grupper. Første del av lørdagen, hadde de spikking sammen med  

spikkemester Odd Nilsen, fuglemerking sammen med Tommy Wernberg, og kasseklatring sammen 

med Toon Sol fra Mjølner. 

Samtidig hadde noen ledere tatt seg jobben med å bake ut boller, og steke disse i en mobil vedfyrt 

steinovn, sammen med Trude Sandberg. 

Til lunch var det brødmat og masse pålegg. 

Deretter ble deltakerne delt i 2 grupper, hvor den ene gruppa hadde en omvisning inne på Skogmuseet, 

og den andre gruppa fikk en oppvisning i «Agn og Åte på Simens måte», som er en teatralsk vandring 

på uteområdet til museet. Så var det tid for en liten matpause, og da ble det lagd lapper, og de fikk 

nøtter, frukt og masse godt drikke. 

Så byttet gruppene plass. Deretter fikk småspeiderne frilek frem til middag. Middag var pasta med 

ostesaus. 

Dagen ble avsluttet med leirbål foran scena. Til kveldsmat, ble det steinovnsbakte boller og Litago  

sjokolademelk. 

Søndag startet med flaggheis, og to nye runder, det ble spikking med spikkemester Arne Fjeld, 

fuglemerking med Tommy Wernberg, og kasseklatring med Toon Sol. 

Deretter ble det grilling til lunch mens leiren ble ryddet. 

Totalt ble det 54 småspeidere, 11 ledere, og 3 i stab, samt mange foreldre som stilte opp for matlaging, 

kakebaking og ellers hjelpe til med diverse rundt på leiren. 
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Vi var 3 ledere og 12 barn som dro opp til Nordhue helga 31. oktober til 2. november. Fredag kveld 

gikk med på å komme seg i orden og komme seg inn i hus. I og med at det var halloweenhelg så ble 

det også litt kveldskos, med snop og slikt. 

Lørdag var det tid for vårt gjøremål. Dagen var satt av til merketaging. Vi delte opp i tre puljer. En 

som var på kniv og øks. En som var på pmr (walkie-talkie). Og en som var på kart og kompass. Vi 

delte opp i tre like tider som vi mente var fornuftig å gjøre det på. Barna her var kjempeflinke, og dem 

var ivrige. I tillegg, så hadde vi gjort en liten vri på lunsjen. Til tross for at det var noe surt og dårlig 

vær på Nordhue, så tok vi også mat på bål merke denne helgen. På kvelden kledde unga seg opp i 

kostymer, og hadde underholdning. Og med snop selvfølgelig. 

Søndag var det pakking av sekk, og vasking ut av Borgen. Hvor foreldrene kom å hjalp til. 

Aspirantene: 

Vi startet i august med ca 11 aspiranter. De har brukt det meste av tiden på å gå gjennom punkter på 

«Alltid Beredt» merket og så har de blitt kjent med speidergruppa, men mest av alt troppen. Rovere 

tok ansvaret for å trene opp aspirantene. Opptakelse skal være i begynnelse av 2015. 

Troppen: 

Året startet med 28 aktive speidere, og avsluttet med 21 aktive speidere. Troppsleder har vært Stian 

Ringstad og Glenn Remi Mjelde og Toon Sol som troppsassistenter. Etter sommerferien tok Toon Sol 

over som troppsleder og Glenn Remi Mjelde og Christer Danmo var troppsassistenter. 

 

Helga 24.-26. januar 2014 ble vi invitert til å være med på 1. Grues vinterhyttetur. Vi møtte opp på 

fredag ettermiddag, og satte veien mot Finnskogen turist- og villmarkssenter. Det var 12 speidere, 2 

rovere, 3 ledere ,1 lederbarn og 2 foreldre som var klare for en helg på Finnskogen. 

Når vi kom frem til Finnskogen så ble vi plassert inn i hytter, hver patrulje i hver sin hytte. Så ble det 

litt info om Finnskogen, finnskoghistorie og sagn, osv fra han som driver senteret. 

Lørdagen startet med at alle hytter lagde sin egen frokost og gjorde seg klare til skitur til 

Brutjernskoia, drøyt 3 km i luftlinje hver vei. Alle fra troppen i Mjølner, ledere og foreldre fant koia 

 Så på ski ned igjen, lunsj i hyttene og deretter skøyter, lek og pilking. Lage middag i hyttene. For 

så å være med på en natursti inne på senteret. Senere på kvelden ble det leirbål inne i en stor 

gamme/lavvo, før natta kom. 

Søndagen startet med frokost i hyttene, lek ute, lunsj og rydding/vask av hytter før felles avslutning 

med mat og hjemreise.  

En stor takk til 1. Grue speidergruppe for at vi fikk delta sammen med de og speidere fra Kongsvinger 

og Skarnes, totalt godt over 75 deltakere. 

Stian Ringstad 

Brekken og 1. Løten speidergrupper har invitert oss til temahelg på Rena 8. til 9. mars 2014. 

I år ble det valgt å sette fokus på klima, miljø og naturens ressurser. Det blir mange praktiske 

oppgaver, leker, øvelser, og ikke minst, et eget spennende opplegg for roverne. 12 speidere, 2 

roveraspiranter, 2 rovere, 2 ledere og 1 forelder var med på turen. 

Kretsens dag og kretsbannerkonkurranse ble arrangert av 1. Løten på Klevfos 9.-11. mai 2014. 

Mjølner deltok med to patruljer, Sleipner og Heidrun, de endte opp på en delt 15. plass av 19 patruljer.  

Fredag 11. juli samles 5 spente speidere, 3 ledere og et lederbarn seg ved Elverum busstasjon for turen 

til Kristiansand. Den første bussen tar oss til Oslo buss terminal og etter en time venting fortsatte vi 

reisen sørover. Rundt 22:30 ankommer vi i Kristiansand hvor maxitaxi’n står ferdig for siste delen av 

turen og etter en kort biltur er vi på plass, Terneviga og der venter Havbraatt på oss.  
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Alle var glad at reisen var over og utforsket Havbraatt og brygga.Fordi Bjørn Einar og Gunn var 

ikke ferdig enda med rydding av sjøspeiderleiren skulle vi dra på en kort tur selv.  

Etter en kort tur til Kristiansand hentet vi Christina og vi satte kursen for Hunsøya.  

Vi heiste seilene og øvde oss. Til slutt ble vinden så sterk og bølgene høye så var det tid å ta 

dem ned. Det var spennende og Havbraatt beveget seg mye, for mye for noen. Så etter vi tok 

ned seilene fant vi rolig farvann. Vi tok en tur gjennom Hellesund og fant til slutt en fin plass 

på Hunsoyå. Vi overnattet på øya og etter en rolig start dro vi tilbake til Terneviga for å hente 

Bjørn Einar og Gunn. 

Etter lunsj startet turen 

nordover. Vi seilte 

innaskjærs til Grimstad, 

da fikk vi lov å legg oss 

langs en stor seilbåt. 

Vi startet mandagen med 

handling av mat og da 

dro vi på tur til Risør via 

Arendal og Galtesund. I 

Risør tok vi en pause og 

kjøpte oss is og foreldre 

til Herman og Henriette 

kom på besøk. På grunn 

av værmeldingen bestemte vi å prøve å komme så langt som mulig denne natten. Så etter vi 

dro fra Risør fant vi en fin plass langs en holme hvor vi spiste middag og gjorde oss klar for 

en natt-seilas til Stavern. Det var en fin tur og halvparten av barna lå å sov nede og resten 

ligger på dekk å ser på den fine månen og vugges i søvn av de gode bølgene. Vi ankommer i 

Stavern klokka 04:00 og slipper ankeret midt i havn. Når vi våkner blåser det veldig og vi var 

glade at vi seilte gjennom natten. Vi fant en plass å legge oss til land og alle gikk på tur. Vi 

tok det rolig til ettermiddagen og da fortsatte vi turen til Vrengensund ved Nøtterøy. Vinden 

var fortsatt sterk, men bølgene var ikke så ille. Vi fant en fin øy med god plass for oss. Barna 

koste seg på landet mens vi voksne prøvde å bygge et telt over Havbratt med en presenning. 

Etter en rolig natt og et morgenbad gikk vi til Sevika for handling og fortsatte mot Drøbak. 

Været var deilig, mye sol og passende vind. Vi brukte alle seil. Vi bestemt å legge oss ved 

Oscarsborg Festningen hvor alle tok seg en runde over øya. Det hadde vært en kjempe fin 

dag. Siste dagen, vi fortsatte vi oppover i Oslofjorden hvor vi møtte resten av Grunnlov 

konvoien. Vi var tidlig ute så guttene prøvde fiskelykken, det vart 2 fisker. Guttene var 

kjempestolte etter fiske. Etterhvert var alle båtene samlet, og vi startet vår ferd innover til 

Oslo. Det var litt av ett skue. Til slutt gikk vi inn og fant plassen vår langs brygga. Brygga var 

full med foreldre som måtte vente litt mens vi parkerte Havbraatt. Mange glade barn og 

voksne etter hvert. Tilslutt blir vi intervjuet av TV2, de var glad å finne noe unge folk mellom 

alle gamle. Og da var turen over. Vi takker Bjørn Einar og Gunn for en kjempe fin tur og 

Anders for kjempe fin mat. 

Det skal ikke være siste turen på Havbraatt for Mjølner Speidergruppe. 

Toon Sol 

 

Helga 17.-19. oktober 2014 arrangerte roverlaget Alces-Alces JOTA/JOTI for troppen og rovere på 

speiderhytta Borgen som vanlig. Det deltok 22 speidere  og rovere fra Mjølner og 5 fra 1.Vang og 

2.Romedal og selvfølgelig Jens. Totalt ble vi 28 personer. 

Vi møttes på speiderhuset på fredag kveld og kjørte opp til Borgen. På fredagkveld klarte vi å 

henge antennen i toppen av flaggstangen og Jens fikk sett opp sin utstyr og var vi klar for 

JOTA. I løpet av helga har det vært mange aktiviteter: JOTA, JOTI, PMR og semafor. På 

http://www.mjolner.org/wp-content/uploads/2014/08/Sommerleir-2014-4-Small.jpg
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radio så hadde vi kontakt med mange land. Det ble lite JOTI fordi internettet ikke fungerte 

slik vi ville. Men likevel hadde alle det gøy. 

Det var også dugnad og det ble gjort mye. Blant annet så har veden blitt bæret inn, både 

møbler og hytta har blitt vasket og Ingerstua har blitt ren og fin. Stor takk til alle som var med 

slik at dette ble en flott helg! Og ikke minst takker vi Jens for sin store innsats, år etter år. 

Ine og Toon 

 

Roverne: 

Året startet med 2 aktive rovere og tre aspiranter, disse tre ble tatt opp på gruppeturen den 25.-27 april 

2014. Etter en hard helg med mange forskjellige utfordringer.  

Av andre aktiviteter: 2 av roverene deltok på vinterhytteturen til 1. Grue 24.-26. januar 2014, 2 rovere 

deltok på kretsens temahelg på Rena den 8.-9. mars og helgen 21.-23. mars hadde alle de fem 

medlemmene en tur til stavåsen, hvor det ble gjennomført en slags trening til opptaket. På denne turen 

ble det mye gåing for de tre aspirantene, mens de to roverene som allerede var tatt opp fikk mye tid til 

sosial hyttekos. Fra sommeren mistet rovelaget to av sine medlemmer grunnet flytting og besto 

dermed av 3 aktive rovere. I løpet av høsten deltok roverlaget på strandhugg 19.-21. september og 

tradisjon tro arrangerte de JOTA/JOTI på Nordhue helgen 17.-19. oktober. Utpå høsten kom det et nytt 

tilskudd til roverlaget og ved slutten av året besto det av 4 aktive rovere. Møtene på vårhalvåret besto 

av mye sosialt og gjennomgang av introprogrammet for rovere. Roverlaget har også hjulpet til i 

troppen og andre enheter ved behov. På høsten tok roverlaget ansvaret for aspirantene i troppen og har 

jobbet med å få disse gjennom sitt introprogram. 

Eirik Rugsveen 

Gruppa: 

Året startet med 67 medlemmer, og avsluttet med 70 medlemmer. I løpet av speideråret 2014 har det 

vært en del utskiftning av gruppeledere i Mjølner speidergruppe. Anders Ø. Johnsen ble valgt som 

gruppeleder på årstinget 29.01.14, Han trakk seg kort tid etter gruppeturen og Toon Sol gikk da inn 

som fungerende gruppeleder. På ekstraordinært årsting 20. august ble Toon Sol valgt som gruppeleder 

til årsmøte 2015 og Gunnar Jervel som gruppelederassistent til årsmøte 2016.  

Helgen 31.01.14-02.02.14 hadde vi i oppdrag å være vertskap på Elverum turforening sin hytte 

Svenkerudvollen. 

Fredag kveld, gikk 15 speidere, 2 ledere og en forelder fra trimplassen til Svenkerudvollen på ski. 

Utstyret vårt ble fraktet opp med scooter. Der innlosjerte vi oss i hytta, og koste oss med kveldsmat og 

lagde planer for lørdagen. 10 speidere en foreldre og en leder valgte å sove under åpen himmel, mens 

5 speidere og en leder lå inne. 

På lørdagen møtte 8 småspeidere og 1 leder på trimplassen og tok turen derfra og opp til 

Svenkerudvollen. Samt at det kom 2 speidere på dagsbesøk. Lørdagen gikk med til å drifte hytta og 

servere vafler, kjeks, sjokolade, kakao, kaffe og mer til, til skifolket som kom opp.  De som ikke hjalp 

til inne, lagde masse liv ute. Vi hadde en fin bålplass, der vi serverte bålkaffe, toddy, kakao og 

popcorn. Speiderne driftet dette, de lagde hoppbakke, hadde akekonkuranser, lagde snøborger. Alt i alt 

de lagde masse liv rundt omkring på hele vollen. Søndag gikk som lørdag, samt at vi måtte rydde og 

vaske etter oss.  Mange kom opp for å besøke oss, av foreldre og søsken, samt skifolket.  Vi fikk 

masse tilbakemeldinger om at det var koselig med alt vi gjorde der oppe! Når ryddingen var ferdig så 

gikk hele gjengen på ski tilbake til Trimplassen. Vi omsatte for mellom 10-11.000,- for Elverum 

Turforening. 

Tusen takk til alle sammen for en flott tur!  

Stian Ringstad 

25.-27. april var det duket for årets gruppetur på Borgen. 11 speidere og 3 ledere møtte opp på 

fredagskvelden. På lørdag kom 7 småspeidere og 2 småspeiderledere og 1 forelder opp for å tilbringe 

resten av helga sammen med oss. På lørdagskvelden ble Glenn Remi og Harald offisielt tatt opp som 

ledere i Mjølner speidergruppe. 
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Mandag den 28. april gjennomførte Mjølner Speidergruppe Speideraksjonen 2014. Dette er en 

innsamlingsaksjon der pengene skulle gå til Flyktninghjelpens arbeid for skolegang til barn på flukt fra 

krig. Over 30 speidere og ledere var med denne kvelden og resultatet på litt over 2 timer var 13.985,- 

kroner. En stor takk til alle som tok imot våre speidere og støttet Flyktninghjelpens arbeid. 

Lederpatruljen i Mjølner speidergruppe takker speiderne våre, og ikke minst alle foreldrene som hjalp 

til! 

17. mai ble markert på vanlig måte for Mjølner speidergruppe. Det var godt over 25 speidere som var 

med. Flaggheis på speiderhuset klokken 0800, markering på Folkehøgskolen klokken 0830, frokost på 

Folkehøgskolen (stor takk til foreldreforening som ordnet dette), fordi det var et spesialt år hadde vi 2 

flaggborg; en til skoletoget og en til barnehagetoget klokken 1000, for så å stå flaggborg i sportparken 

etter togene. Dagen ble avsluttet med markering på festningen klokken 1600. 

Troppen kom på Strandøya fredag 19. september for Mjølner sin årlige gruppe arrangement 

strandhugg. Vi var med 10 storspeidere og 3 ledere. Først så kjørte vi bil til Langenga, langs en stor 

konvoi med militære biler, for å så padle til øya. Da vi kom fram lagde noen bål mens andre startet 

med å ordne liggeplassen dvs finne to eller flere trær for å henge opp presenningene. Etter litt bålkos 

med ostesmørbrød som kveldsmat var det tid for sovning. Alle våknet litt tidlig da 26 stk. stridsvogn 

dundret forbi øya rundt 05.30 tida. 

Aspirantene (10 speidere og 1 forelder) kom på lørdag 

20. september. Da skulle alle finne rajer så vi kunne få 

lagd bord, bålbord og benker til leiret. Vi hadde 

tomatsuppe med pølsebiter til lunsj. Etter noen timer med 

hogging, kvisting, bæring og pionering var det mulig å 

lage middag på bordet og det bli speider-wortelstamp. 

(Nederlandsk rett med gullroter, potet og løk. Spises med 

pølse og brun saus) På lørdagskvelden var det leirbål 

som Hedda og Ihne hadde ansvaret for. Det var et 

kjempebra leirbål! Alle koste seg stort. 

Det startet å regne på natten men vi var tørre under våre gapehuker og heldigvis sluttet regnvære rundt 

frokosten. På søndagen kom foreldrene/søsken (18 stk.) og småspeiderne (12 stk.). Da hadde vi en lek 

som het «fang hvalen» der vi hadde en søppelsekk med luft som «hvalen». Ganske likt som 

ballongleken bare i kano. Hvalen henger bak kano’n og de andre må prøve å «drepe» hvalen med 

padleårene. Rick og Fredirk var de store vinnere. Etter det var det lunsj og da var det pølser på bål og 

pannekaker. Det var Hedda og Stine-Therese som stekte de ved det koselige vepsebolet på en pionert 

bålbord. Pannekakene var kjempegode så det var kø om de. Etter det var det nedrydding av leiren og 

på tide å dra hjem. Dette har vært en vellykket Strandhugg igjen. 

7. desember avholdt Mjølner speidergruppe sin årlige lysmesse sammen med Elverum Kirke. Dette er 

en tradisjon som er godt ivaretatt og er en aktivitet som blir satt pris på av både store og små. Etter 

lysmessen var alle speidere med foreldre invitert på grøtfest, som ble avholdt på Nordmo Barnehage, 

arr av foreldre foreningen. Ca 40 speidere og ledere deltok i det tradisjonsrike arrangementet. Og flere 

var med på grøtfesten. 

Minecraft: Fordi vi hadde så mange tekniske problemer med internett på Jota/Joti var det ikke mulig 

for speidere å game samen. Så vi bestemte at vi skulle prøve å ha en spesial treff igjen. 21. desember 

var denne dagen, vi lånte en highspeed ruter og over 15 speidere møtet opp på speiderhuset med hver 

sin data. Det var en kosselig ettermiddag med mye gaming og sosilising. 

Toon Sol 

 

 

 

http://www.mjolner.org/wp-content/uploads/2014/10/2014-Strandhugg-CD-3.jpg
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Regnskap og revisjonsberetning 2014 

 
 Inntekter   Utgifter  

Drift 0,00 3 295,00 

Arrangement 62 970,30 89 811,45 

Materiell og utstyr 0,00 10 269,40 

Salgsmateriell 650,00 9 961,00 

Dugnad og stønad 13 233,60 0,00 

Kontingent 16 035,00 3 225,00 

Kurs og lederutvikling 0,00 4 552,40 

Diverse 149,00 0,00 

Fond 0,00 0,00 

 

93 037,90 121 114,25 

Underskudd 28 076,35   

 

121 114,25 121 114,25 

   Eiendeler:     

Inngående beholdning 

 

  127 696,10  

Resultat 

 

   -28 076,35  

Utgående beholdning       99 619,75  

   Egenkapital     

Bundet kapital, avsatt i fond: 

  - Driftsfond 

 

    20 000,00  

 - Utstyrsfond 

 

                 -    

 - Lederopplæring 

 

      5 000,00  

 - Foreldreforening 

 

    10 222,50  

Ubunden kapital 

 

    64 397,25  

Sum egenkapital       99 619,75  

 

Anders Østerberg Johnsen 

Regnskapsfører     Regnskapet er revidert og funnet i orden? 

      Person? 
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Forslag til Arbeidsplan / styringsdokument 2015 

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 2015, se innsendt sak. 

- 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 å 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 2015. 

Forslag til Budsjett 2015 

 
Inntekter Utgifter 

Drift   500 

Arrangement 75 000 75 000 

Materiell og utstyr   5 000 

Salgsmateriell 4 000 5 000 

Dugnad og stønad 10 000   

Kontingent 16 000 4 500 

Kurs og lederutvikling   4 500 

Diverse   500 

Fond   

 

 

105 000 95 000 

 

Fastsettelse av gruppekontingent for 2016  

For 2015 er denne satt til kr. 200,-. I tillegg kommer kretskontingent på kr. 120,- og 

forbundskontingent på kr. 420,-. Samlet kontingent for 2015 er da kr. 740,-.  

Mjølner har en halvårskontingent for 2015 (de som starter etter sommeren) på kr. 200,- 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 videreføres på kr. 200,- for 2016.  

Halvårs gruppekontingent videreføres på kr. 200,- for 2016.  

Familierabatt videreføres.  
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Innsendte saker 

Innsendt sak fra Roy Arild Rugsveen: 

Det er med ganske stor undring at jeg registrerer at Mjølner har valgt å delta på sommerleir med 

Glåmdal krets og Havbraat til sommeren. Dette blant annet fordi Mjølner var på Havbraat sist sommer 

også. 

Men ikke aller minst undres jeg da Hedmark krets sammen med Mjøsklubbene arrangerer felles 

sommerleir på Kragenäs. 

Når kretsen legger ned mye arbeid for å arrangere sommerleir for gruppene innen kretsen så er det trist 

at enkelte grupper velger å ikke benytte seg av dette. 

På samme måte så er det også med en viss undring at en såpass stor speidergruppe som Mjølner ikke 

hadde noen delegater å sende til terminliste kretstinget i slutten av oktober 2014. Dette til tross for at 

kretstinget i februar 2014 vedtok følgende: 

«På kretstingene, både terminliste og årsmøte, forventes det at alle kretsens aktive speidergrupper er 

representert med minst 1 delegat.» 

På bakgrunn av dette så ønsker jeg at årstinget til Mjølner diskuterer dette, og vedtar og finner en 

løsning slik at de i Mjølner som ønsker å delta på Kragenäs 2015 gis en mulighet til dette. 

Med vennlig speiderhilsen Roy Arild. 

Valg 

a) gruppeleder for 2 år og evt. gruppeassistent for 1 år 

b) gruppens representanter til kretstinget  

70 medlemmer gir rett på 8 representanter i tillegg til gruppeleder. 

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 8 interesserte representanter så rangeres de etter alder. 

c) regnskapsfører og revisor for 1 år  

d) andre valg: 

-gruppens representant til Guttelaget Mjølner (Nordhue), for 1 år  

-gruppens representant til husstyret for speiderhuset, for 1 år  

 


