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Årsberetning Husrådet i Sør-Trøndelag krets av Norges speiderforbund 2017.

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
I år har vi prioritert å ferdigstille påbegynte prosjekt. I juni hadde vi en omfattende dugnad der vi fikk
malt gulvene på alle soverommene, trapp og gangareal på hovedhuset og vi fikk omplassert en del
pukk og ferdigstilt uteområdene inkludert tilskjæring av bygg plasten rundt hovedhuset.
Ledertrenerpatruljen Hugin og Munin sørget for en ny runde med god tørn på høstens lederkurshelg
som resulterte i 7 nye sittebenker på området.
Vindussprossene som ble stjålet i 2014 er erstattet og hengt opp.
For øvrig er det hengt opp en del speidereffekter på stua og soverommene på hovedhuset og i stua
på Kårstua. Det er anskaffet ny veggbelysning i stua på Hovedhuset og økt lysstyrke på taklysene som
strakstiltak i påvente av en beslutning om hva vi gjør med stua på Hovedhuset.
Utleiereglement er ferdig revidert og priser samt prispolicy er revidert at kretsstyret etter blant annet
anbefalinger fra Husrådet.
Stykket har i 2017 vært utleid 33 ganger. 16 ganger til eksterne og 17 ganger til interne.
Helkansæter
I likhet med Stykket har vi også på Helkansætra prioritert å ferdigstille påbegynte og uavsluttede
prosjekter. 10. Trondheim tok ansvaret for dugnaden i juni der benkene på Bålplassen ble festet med
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tverrliggende impregnerte trestokker langs bakken. 1. Trondheim St. Georgs gilde fikk oljet alle
benkene både rundt pålplassen, de øvrige rundt sætra og benkene i kirkeamfiet i egne dugnader i
august.
Den ene flaggstanga fikk omsider ny flaggline.
Utleiereglement er ferdig revidert og priser samt prispolicy er revidert at kretsstyret etter blant annet
anbefalinger fra Husrådet.
Helkansæter har i 2017 vært utleid 18 ganger, 8 ganger til eksterne og 10 ganger til interne.
Speiderkontoret, Neufeldtsgate 3
Husrådets leder har deltatt på dugnad og generalforsamling i Neufeldts gate 3 AS.
Det er utført akutte utbedringer som utskifting av WC, defekt vannvarmer og lysarmaturet på
kjøkkenet er skiftet ut for å ivareta arbeidsmiljø og fasiliteter for møtevirksomhet. For øvrig er gamle
kontormøbler fjernet og det er ryddet i gamle dokumenter. Bøker og skriv som er relevante for
speiding er plassert på Stykket og Helkansæter etter en vurdering av verdi og innhold.

Husrådet takker alle speidere, rovere, ledere, foreldre og andre som har bidratt med innsats på
kretsens eiendommer i 2017.

Husrådets leder, Terje Aglen, 13. Trondheim speidergruppe

