Årsberetning Husrådet i Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund 2016.

Medlemmer
Terje Aglen, 13. Trondheim speidergruppe - Leder
Cato André Melby, Kattem speidergruppe
Daniel Kvitland, 10. Trondheim speidergruppe
Bjørn Olav Brekken, Charlottenlund speidergruppe
Odd Håkon Byberg, Trondheim 8 speidergruppe
Astri Haram Solheim, Trondheim FSK speidergruppe
Lise Brekken, Kretsstyets representant
Stykket gård inkludert Kårstua
Det nye kjøkkenet på hovedhuset er tatt godt i bruk av våre leietakere og vi har høstet en del
erfaringer med det. Det har medført at vi har prioritert å få fylt etter med en del inventar og utstyr
med doneringer av kjøkkenutstyr og servise, bestikk etc. fra private, Speider-Sport AS og
speidergrupper. For øvrig begynner kjøkkenet å bli ferdigstilt.
Det ble prioritert maling av veggene på soverommene og gangene på husene på Stykket i 2016.
Utendørs har vi fått gjennomført en omfattende drenering av området rundt hovedhuset. Cato
Andre Melby har gjort en kjempeinnsats med det.
Det er satt opp informasjonsplakater ved hovedinngangen og under skiltet ved snuplassen med
historie om stedet og informasjon om utleiemuligheter utarbeidet av Svein Gunnes i Kattem
speidergruppe. Byggene på Stykket er blitt utsmykket med flere speiderliljer og skilt på veggene
utarbeidet av Svein Gunnes fra Kattem speidergruppe.
Husrådets leder Terje Aglen fra 13. Trondheim har deltatt på dugnad i regi av hytteforeningen på
Stykket og hatt dialog med hytteeierne i området.
I forbindelse med leder og patruljeførerkurs er det arrangert god tørn der det blant annet har blitt
foretatt rydding av den gamle stien mot Skjellbreia.
Utleiereglement er under revidering i dialog med blant annet hytteeierforeningen.

Stykket har i 2016 vært utleid 30 ganger. 15 ganger til eksterne og 15 ganger til interne.
Helkansæter
Som følge av at oppussingsarbeidene på Stykket har krevd det meste av oppmerksomhet og
ressurser har vi valgt å ikke foreta noen omfattende arbeider på Helkansætra i 2016. Det er blitt satt
opp informasjonsplakater om stedets historie og muligheter for leie av stedet på informasjonstavlen
som er satt opp ved stien fra Lavollen og på veggen til huset ved kjøkkeninngangen. Trondheim 8 har
utført en omfattende dugnad med en del malearbeid og opprydding som var nødvendig.
Helkansæter har i 2016 vært utleid 14 ganger, 7 ganger til eksterne og 7 ganger til interne.
Speiderkontoret, Neufeldtsgate 3
Husrådets leder har deltatt på dugnad og generalforsamling i Neufeldts gate 3 AS.
Det pågår en ommøblering og fornying av kontormøbler på speiderkontoret for å bedre
arbeidsmiljøet og bedre lokalene for møtevirksomhet.

Husrådet takker alle speidere, rovere, ledere, foreldre og andre som har bidratt med innsats på
kretsens eiendommer i 2016.

Husrådets leder, Terje Aglen, 13. Trondheim speidergruppe

