
 
 
Veteranene  ( Old Guides )    Vesterlen krets av NSF 
 

 
 
Referat fra  årsmøte / Sommertreff  1.  juni  2016  
 

 
- Velkommen: På vegne av Stavanger OG-2 og Stavanger OG-3 ønsket Marta oss 

velkommen,  - det var disse to gruppene som var vertinner i år. 
-  
- Flagget: Flaggutfoldelse og flaggsang,-  Marta hadde flagget. 
-  
- Åpning: Marta leste et stykke som var hentet fra Steinar Opstads innlegg i forbindelse 

med startskuddet for NSFs langtidsplan 1998-1001, (noe som kunne symbolisere litt av 
den nye speiderloven). 

-  
- Bevertning: Før vi fikk servert deilige smørbrød og kringle, sang vi bordverset. 
-  
- Loddsalg:    I spisepausen ble det solgt lodder, mange fine gevinster var kommet inn. 
-  

Hilsen: Før vi startet selve årsmøtet leste Else Karin et fint takkekort fra familien til 
Solveig Bergslien som takket for blomster på Solveigs grav til 17. mai. 

- Else Karin foreslo også at vi burde gjøre noe spesielt om to år, - da ville Solveig 
Bergslien ha fyllt 100 år. – Kanskje vi da kunne bruke Solveig Bergsliens Fond til et 
spesielt minne om henne ? 
 

- Årsmøte:      Vi var 26 Veteraner tilstede på årsmøtet, alle med stemmerett. 
 

1. Godkjenning av  innkalling og saksliste.  Godkjent - merknader 
 
2 Årsmelding:  1.1.2015 – 31.12.2015.               Godkjent – ingen merknader 

           
 

3 Regnskap:      1.1.2015 – 31.12.2015.    Godkjent med følgende merknad: 
 

Beløpet:  Gaver kr 52.237,-  ønskes spesifisert på regnskapet. 
 
o Kasserer Liv opplyste at det på årsmøtet i 2015 ble bevilget kr 20.000,-  

pluss innkjøp av kjøkkenmaskin, steketakke og komfyr til OG-hytten,  
disse kom tilsammen på kr.12.237,-. 
Fra OG-Basaren 2015 ble det overført  kr 20.000.- 
  

Kopi av regnskapet var sendt ut på forhånd. 
 
 Innstående beløp på bankkonto og kasse per 31.12.2015:   kr 39.974,- 
 



4 Valg v/valgkomiteen:  Else Karin, Liv og Oddveig var på valg i år. 
 Else Karin og Liv hadde sagt seg villige til gjenvalg-  og ble valgt ved akklamasjon.   
 Oddveig sa i utgangspunktet nei til gjenvalg, men etter litt diskusjon, blant annet 
med viktigheten av at det var greit at styremedlemmene er representert fra hele 
kretsen, godtok også Oddveig gjenvalg og ble klappet inn..  
Styrets sammensetning er nå: 
Else Karin Bjelland, leder   ……Randaberg OG-lag      -   Gjenvalgt  for 2 år i 2016 
Liv Bruland, kasserer, …………Randaberg OG-lag       -  Gjenvalgt for 2 år i 2016 
Marta Eliassen, sekretær ………Stavanger OG-3           -  Valgt for 2 år i 2015 
Oddveig Salte, komitemedlem ...Hå -Nærbø OG-lag       -  Gjenvalgt for 2 år i 2016 
Torunn Veland, komitemedlem ..Strand –Jørpeland-OG  -  Valgt for 2 år i 2015 
 

 

5 Valgkomiteen tok også imot gjenvalg for 2 år: 
Ingrid Lauvåsvåg,   Olaug Selvaag og   Gerd Salvesen ble dermed gjenvalg. 
 

      6   Furunes-basar 2016:   –    Styret går inn for basar!  - Årsmøtet vedtok dette. 
Tid og sted:  Madlamark bydelshus lørdag  15.  oktober 2016. 

 
7 Sommertreff  neste år - 2017:  Hå-Nærbø OG sa seg villige til å ha treffet i 2017 

 
8  Mossa Lunds Fond. 

Else Karin leste de nåværende og tidligere statutter for Mossa Lunds Fond. 
Styret forslo å overføre beløpet på fondet, ca kr 6400,- til Furuneset speidertun. 
 
Det ble en del diskusjon om dette og «lovligheten» av å gjøre det. Fondet er ikke 
tinglyst og  Old Guides-delen av NSF er nå forandret slik at hver enkelt OG’er står 
som medlem direkte  til forbundet som Veteraner. - Kriteriene for fondet er dermed 
ikke aktuelle lengre. 
Vedtak: Fondet blir i sin helhet overført til Vesterlen krets v/Furuneset Speidertun. 
 
Årsmøtet ble dermed avsluttet. 
------------------------------------------ 

 Sommertreffet: 
- Else Karin leste den nye speiderloven som nå er vedtatt av NSF. 
- Noe diskusjon om inngangspenger på årsmøter:  - Siden årsmøte er kombinert med vårt 

sommertreff ble det tatt inngangspenger som skal dekke bevertningen. 
- Sang: Speidersaken samler oss og gir. 
- Bell delte ut oppgaver til en «ordlek», -  og spanderte  rundelig ut Twist til alle - enten 

de hadde løst mange eller få av oppgavene. 
- Utlodning.       
-  Kvelden ble avsluttet med innrulling av flagget, kjedesang, speiderbønn 

     
 
Stavanger,  15. juni  2016 
 
For Veteran-komiteen Vesterlen krets 
Marta  (sekretær)       

 


