
 
Veteranene  / Old Guides                     Vesterlen krets av NSF 
 

Referat fra  årsmøte / Sommertreff  31. mai 2017  
 
- Velkommen: På vegne av Hå-Nærbø OG-gruppe ønsket Oddveig  oss velkommen til 

årsmøte og sommersamling på Nærbø. 
- Flagget:     Flaggutfoldelse og flaggsang,-  Marta hadde flagget. 
- Åpning:     Else Karin åpnet med å lese et stykke av Inger Hagerup 

Hilsen:       Else Karin leste også opp takkekort fra familien til Solveig Bergslien som 
takket for blomster på Solveigs grav til 17. mai. --  Else Karin nevnte også at Solveig 
Bergslien ville ha fylt 100 år neste år, skal vi gjøre noe spesielt da ? 

-                            --------------------------------------- 
Årsmøte:       
------------- Vi var 23 Veteraner tilstede på årsmøtet, alle med stemmerett. 
Agenda 
1 Godkjenning av  innkalling og saksliste.  Godkjent – ingen merknader 
2 Årsmelding:  1.1.2016 – 31.12.2016.               Godkjent – ingen merknader 
3 Regnskap:      1.1.2016 – 31.12.2016.    Godkjent med følgende merknad: 
 Spørsmål om overføring av kr 761,88 fra Vesterlen krets til Solveig Bergsliens fond ?                     
 Beløpet var en feilføring fra bankens side, fondet ble belastet med en regning som                                     
egentlig skulle vært belastet kretsen - og ble her tilbakeført. 
 (Kopi av regnskapet ble delt ut til alle).  

Beholdning: bankkonto og kasse per 31.12.2016:   kr 4.204-,- 
Solveig Bergsliens fond: ……… per 31.12.2016:   kr 7019,50 

          (Mossa Lunds fond er overført til Vesterlen krets v/Furuneset, ref årsmøtet 2016) 
 
4 Valg v/valgkomiteen: Marta og Torunn var på valg i år. Begge ble gjenvalgt. 
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           -  Gjenvalgt for 2 år i 2017 
Oddveig Salte, komitemedlem ...Hå -Nærbø OG-lag       -  Gjenvalgt for 2 år i 2016 
Torunn Veland, komitemedlem ..Strand –Jørpeland-OG  -  Gjenvalgt for 2 år i 2017 
 
5  Valgkomiteen gjenvalgt for 2 år i 2016:   Ingrid,   Olaug og   Gerd. 
 
 6       Furunes-basar 2017:   –    Styret går inn for basar!  - Årsmøtet vedtok dette. 
          Tid og sted:  Madlamark bydelshus lørdag  26.  oktober 2017. 
 
7 Sommertreff  neste år - 2018:  Strand-Jørpeland OG-gruppe står for tur.  
          Det ble vedtatt at vi kombinerer årsmøtet i 2018 med den tradisjonelle vår- turen til                             
          Furuneset. Kommer tilbake med tid og dato. 
 
Årsmøtet ble dermed avsluttet. – Sang:  «Speidersaken samler oss og gir….» 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
-                                                                                            Forts. med OG-Sommertreff……. 



- Hå-Nærbø OG hadde dekket fine bord,-- og vi sang bordverset før vi fikk servert 
smørbrød,  kake og kaffe (som smakte oss fortreffelig!). 

-  
- Loddsalg:    I spisepausen ble det solgt lodder, mange fine og «spennende» gevinster. 
-  
- Sang:   «Da jeg fylte mitt ellevte år……» 
-  
- Deretter fikk vi beveget litt på oss,  - i forbindelse med en lek hvor vi både måtte lete 

etter lapper med oppgaver på - og skjerpe oss med å telle litt -  noen måtte også synge ! 
Oddveig delte ut rikelig med Twist til de som vant. 

-  
- Vi måtte også skjerpe oss litt geografisk,   --- med en ordlek med tegninger som 

symboliserte steder i Norge. 
-  
- Bell hadde også en lek som hadde «Speiderleir» som motiv. Mange «vanskelige» 

spørsmål skulle assosieres med speiderleir,  -  hun hadde noen fint innpakkede premier 
til vinnerne ! 

-  
- Utlodning    
- Mange forskjellige gevinster:   blomster, vaskekluter, lys, servietter, blomstret-bøtte 

med mye spennende i – og den siste gevinsten var «katten i sekken». Innholdet måtte 
pakkes opp der og da og den inneholdt alt mulig fra dopapir til oppvaskmiddel…. 

 
     Avslutning 

Tradisjonen tro – det ble en veldig hyggelig samling med prating, «lått og løye» og 
ikke minst samling om våre speideridealer (seremonier). 

 
- Kvelden ble avsluttet med innrulling av flagget, flaggsang, kjedesang og speiderbønn. 

     
 
 
Stavanger,  1. juli  2017 
 
For Veteran-komiteen Vesterlen krets 
Marta  (sekretær)       

 


