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2 Konstituering 

2.1 Godkjenning av representantene 
Kretsstyret innstiller: Representantene godkjennes 
 
Delegater med stemmerett: 64 

2.2 Godkjenning av tellekorps 
Kverneland speidergruppe v/Camilla Jacobsen 
+ 2-4 andre. 
   
Kretsstyret innstiller: Tellekorpset godkjennes 
 
Tellekorps ble godkjent  

2.3 Valg av to referenter 
 
Kretsstyret innstiller: Liv Margareth Aksland (Tasta) og Heidi H. Tveit (Camp773) 
 
Godkjent ved akklamasjon 

2.4 Valg av to delegater til å underskrive protokollen 
 
Kretsstyret innstiller: Knut Slettebak (Egersund FA) og Else Karin Bjelland (Veteranene) 
 
Godkjent ved akklamasjon 

2.5 Godkjenning av innkalling og saksliste 
 
Kretsstyret innstiller: Innkalling og saksliste godkjennes 
 
Innkalling og saksliste ble godkjent 

2.6 Forretningsorden 
 

2.6.1 Kretstinget ledes av de valgte møteledere. 
Registrering av delegater foregår kun før Kretstinget starter, og i pauser under tinget. 
 
2.6.2 Protokoll føres av to valgte referenter. Den undertegnes av møtelederne, de to valgte delegatene og 
møtereferentene. 
 
2.6.3 Ingen representanter har rett til ordet mer enn to ganger i samme sak, med unntak av 
forslagsstilleren. Representanter som forlanger ordet til forretningsorden *1), har rett til ett minutts taletid. 
Møtelederen har rett til å foreslå avkortning av taletiden og foreslå strek *2) med de inntegnede talere. 
Registrerte observatører og daglig leder har talerett. Møteleder kan foreslå å innskrenke denne. 
 
2.6.4 Alle forslag må innleveres skriftlig til møtelederne, undertegnet med representantens navn og 
nummer. Nye forslag kan ikke legges frem etter at strek er satt og fremsatte forslag kan da ikke trekkes 
tilbake. Saker som ikke står på sakslisten kan ikke fremmes. 
 
2.6.5 Alle forslag avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer telles ikke med. Ved 
stemmelikhet anses forslaget som falt. 
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Alle valg avgjøres ved alminnelig flertall, (kan være mindre enn halvparten, men flere stemmer enn 
nestemann, blanke stemmer teller ikke med). 
Alle valg foregår skriftlig når det er mer enn én kandidat, eller når én av representantene forlanger det. 
Ved omvalg strykes inntil to kandidater (de to med minst stemmer fra siste valgrunde). Det må være igjen 
minst en kandidat mer enn det som skal velges. Ved stemmelikhet mellom to kandidater, avgjøres valget ved 
loddtrekning etter 2. valgrunde med stemmelikhet.  
Det kan ikke stilles benkeforslag ved valg. De som er med i tellekorps bør ikke ha stemmerett (teknisk 
arrangør skaffer tellekorps).  
 
2.6.6 I protokollen føres inn alle forslag og de vedtak som blir gjort, med antall stemmer for og imot.  
 
2.6.7 Protokoll fra kretstinget sendes på e-post til gruppeledere og legges ut på kretsens hjemmesider. 
 
2.6.8 Kretstingets møte er åpent for alle interesserte. 
 
*1) Forlange ordet til forretningsorden vil si innlegg vedrørende behandlingen av saken. 
*2) Sette strek betyr at ingen flere talere kan forlange ordet enn de som møtelederne allerede har notert. 
 
Kretsstyret innstiller: Forretningsorden for kretstinget 2016 godkjennes 
 
Forretningsorden for kretstinget 2016 enstemmig godkjent 

 

3 Årsmelding 

3.1 Kretsstyret 
Kretsstyret pr. 31.12.15 
Kretsleder  Eve Nordvall   Kverneland speidergruppe 
Visekretsleder  Trond Haugland   Godeset speidergruppe 
Styremedlemmer  Torstein Hafsøe   Rovernes beredskapsgruppe   
    Allis Sand Beisland  Hinna speidergruppe 
   Heidi Bratland   1.Sandnes speidergruppe 
   Silje Therese Beyer Olsen Strand Jørpeland speidergruppe 
   Per Eivind Solum  Madla speidergruppe 
 
Administrasjon 
Daglig leder:   Ivar Anton Nøttestad, ansatt i 100% stilling  
Kretskontor:   Revheimsveien 126, 4043 Hafrsfjord. Tlf. 950 31 101 

 
Regnskapsfører:  Hege Fondevik Forland 
 
E-post-adresse:  post@vesterlen.no 
Nettsider:   www.vesterlen.no 
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3.2 Medlemstall pr 31.12.15 
Gruppenavn Total 

2014 
Total 
2015 

 
+ grupper 

Under 26 
år 2014 

Under 26 
år 2015 

Godeset speidergruppe 60   65 +5 47 51 
1. Egersund speidergruppe 91 105 +14 83 96 
Madla speidergruppe 290 247  207 176 
2. Stavanger speidergruppe 40 35  28 22 
Hinna speidergruppe 170 176 +6 140 143 
Hundvåg I speidergruppe 61 57  53 47 
Tasta speidergruppe 56 55  48 46 
Randaberg I speidergruppe 69 94 +25 64 85 
1. Sola speidergruppe 68 68  53 53 
1. Tananger sjøspeidergruppe 241 246 +5 195 195 
Strand Jørpeland speidergruppe 97 96  78 77 
1. Sandnes speidergruppe 106 110 +4 87 90 
2. Sandnes sjøspeidergruppe 242 241  189 188 
1. Lura speidergruppe 23 23  21 21 
Riska speidergruppe 79 80 +1 65 66 
Kverneland speidergruppe 75 96 +21 61 76 
Bryne speidergruppe 42 53 +11 32 40 
Hå-Nærbø speidergruppe 35 40 +5 31 32 
Rovernes beredskapsgr.  146 142  80 84 
Sjernarøy speidergruppe 13 9  11 7 
Bru sjøspeidergruppe 54 65 +11 38 51 
Rennesøy speidergruppe 22 22  16 14 
Egersund FA speidergruppe 67 81 +14 59 70 
Lye BK speidarar 43 57 +14 35 48 
2. Flekkefjord MS speidergruppe 14 10  10 8 
Sandnes MS speidergruppe 18 16  10 8 
Stavanger MSK speidergruppe 13 16 +3 10 12 
Hundvåg MS speidergruppe 7 7  0 0 
Sandnes FA speidergruppe 3 3  0 0 
Stavanger MS speidergruppe 5 3  0 0 
Stavanger BSK speidergruppe 1 1  0 0 
Bryne FSK speidergruppe 1 0  0 0 
Riska FSK speidergruppe 1 1  0 0 
Sauda 1 speidergruppe 1 1  0 0 
Vesterlen krets (Veteraner) 45 36  2 0 

 
2299 2357  1753 1806 
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3.3 Kretsens tillitsvalgte 
Kretsen har i tillegg til kretsstyret følgende tillitsvalgte pr. 31. desember 2015: 

3.3.1    Delegater til Speidertinget 
Følgende er valgt for 2 år på årsmøte 2014  
(disse deltok også som delegater på Speidertinget 2014) 
 
Asbjørn Bryne Hogstad u/25 år  Hinna     
Helene Jåtun Vigane u/25 år  Bryne    
Torstein Hafsøe   RBG    
Øystein Myrås Olsen u/25 år  Randaberg   
Sondre Aaberg Lura   1. Lura   
Ivar Anton Nøttestad   Madla    
Lars Meling Hultin   Strand Jørpeland  
Tor Børge Salvesen   1. Sandnes  
 
Vara: 
Herdis Meldal (vara for Asbjørn) Hinna    
Cato Bjerkeli    1. Sandnes   
Bjørn Soltvedt    Godeset   
Sigurd Mo    1. Tananger sjø  
Ole Kristian Osmundsen u/25 år  Tasta    
Nils Lindaas    1. Sandnes   
Alf Årsvoll Olsen   Randaberg   
John Steinar Aske   Hundvåg MS   
Mari Sakkestad    Hinna  
Erlend Lunde Runestad u/25 år  Hinna    
Ingvar Undheim    Hå Nærbø   
Vibeke T. Lillestølen   Riska FSK 
 

3.3.2    Delegater til Speiderforum 
Følgende er valgt for 2 år på årsmøte 2014: 
(disse deltok også som delegater på Speiderforum 2014) 
 
Ann Helen Hagen   Hinna 
Bjørnar Langeland   Strand Jørpeland 
 
Vara: 
Benedicte Pettersen   Randaberg 
Rolf Magnus Sandvik   Strand Jørpeland 

3.3.3    Delegater til Roverforum 
Følgende er valgt for 2 år på årsmøte 2014: 
(disse deltok også som delegater på Roverforum 2014) 

 
Oskar Leirvåg    1. Egersund 
Solveig Dahl Nøttestad   1. Sandnes 
 
Vara: 
Marthe Thorsen Svoldal   1. Sola 
Sondre Aaberg Lura   1. Lura 

3.3.4    Valgkomité  
Følgende ble valgt for 1 år på årsmøte 2015: 
Bjørn Soltvedt    Godeset 
Emiel Janssen    Madla 
Ingvild Ween    Hinna 
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3.3.5    Møteledere for Kretsting 
Følgende ble valgt for 1 år på årsmøte 2015 
Jon Alsos    Direkte medlem krets 
Lars Meling Hultin   Strand Jørpeland 
 
Varamøteledere: 
Ingrid Nordbø    Direkte medlem krets 

3.3.6    Revisor 
Følgende ble valgt for 1 år på årsmøte 2015: 
Marion Kjellesvik 
 

3.3.7    Ledertrenerkomite 
Følgende er oppnevnt fra 03.12.2015: 
Vibeke Bø Langeland   Strand Jørpeland 
Nils Lindaas    1. Sandnes 
Livar Risa    1. Sola 
Tønnes Ognedal    Direkte medlem 
Asbjørn Bryne Hogstad   Hinna 

 

3.3.8    Ledertrenere 
Følgende er oppnevnt fra 31.12.2015: 
Vibeke Bø Langeland   Strand Jørpeland 
Nils Lindaas    1. Sandnes 
Livar Risa    1. Sola 
Tor Børge Salvesen   1. Sandnes 
Gunnar Skundberg   2. Sandnes Sjø 
Tønnes Ognedal    Direkte medlem 
Ola Helgeland    1. Sandnes 
Asbjørn Bryne Hogstad   Hinna 
Lars Atle Andersen   Tasta  
Sondre Lura    Lura  

 

3.4 Kretsens arrangement 

3.4.1    Kretsting 
Årsmøtet ble avholdt den 3.mars 2015 på The Stage med Hinna speidergruppe som vertskap. 66 delegater og 
2 observatører var registrert. Total 20 grupper var representert. Kretssekretær fra Rogaland KFUK-M Helen 
Sola Norland hilste til årsmøte. Årsmøtet behandlet kretsens årsmelding, regnskap, strategisk plan og 
budsjett. Det ble valgt kretsstyre, møteledere, valgkomite og revisor. 
 
 

3.4.2    Kretsstyret 
Kretsstyret har hatt 7 møter og behandlet 78 saker i løpet av året. Av større saker som kretsstyret har 
arbeidet med kan følgende nevnes: Camp 773, speiderhytter og eiendommer, ledertrening, økonomi, 
Rogaland KFUK/KFUM samarbeid, hvilende speidergrupper, kommunikasjon, gruppeledelsessamlinger, 
strategiske planer, kretsleir, Frilager, Utklassing og årsmøtesaker. 
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3.4.3    Ledertrening 
Ledertreningen i 2015 har vært organisert av kretsstyret ved daglig leder og ledertrenere gjennom prosjektet 
”Trygge ledere”. Vedlagt ligger statusrapport fra prosjektet. Det har vært gjennomført 4 patruljeførerkurs 
med stort engasjement. Målet har vært og motivere troppene til patruljearbeid og gi læring rundt 
planlegging og gjennomføring av patruljemøter både for speidere og ledere. 
 

3.4.4    Kretsleir 
Patruljen sto i sentrum da kretsstyret samlet 600 speidere og ledere til kretsleir på Camp773. 
Forhåndsoppgavene var å tilegne seg kunnskap til leirdrift. Gjerne sammen med patruljer fra andre 
speidergrupper. Kommunikasjon på Facebook som det var lagt opp til fungerte ikke. De økonomiske føringer 
for leiren ble nådd. Gjennomført program og stabens arbeid er dokumentert i egen rapport. 
 

3.4.5    Programaktiviteter 
Aktivitetene for 2015 ble ivaretatt av daglig leder i samarbeid med kretsstyret og prosjektgrupper. Alle 
arrangement ligger arkivert med deltakere på www.vesterlen.no/aktivitet. Nyheter rundt aktiviteter finner 
du på www.vesterlen.no  Se også sluttord fra kretsleder. 

3.4.6   Veteraner 
 

Kretsens Veteran-komite har hatt følgende sammensetning i 2015: 
Leder Else  Karin  Bjelland Randaberg-OG    
Kasserer Liv Bruland Randaberg-OG    
Sekretær Marta  Eliassen Stavanger OG-3     
Komitemedl. Oddveig  Salte Hå-Nærbø-OG    
Komitemedl. Torunn  Veland Strand-Jørpeland-OG   

 
Vi er nå 45 Veteraner (noen er direkte medlemmer mens andre også er medlem i grupper) i Vesterlen krets. 
Vårt eldste medlem, Kari Solberg, Bryne, gikk bort 101 år gammel. Vi var 20 veteraner/speiderledere tilstede 
i begravelsen som ble etterfulgt av et fint og høytidelig minnemøte. Det ble sendt en felles krans til 
begravelse fra Vesterlen krets og OG/Veteranene.   
 
Aktiviteter  
Tenkedagen  - Årets første felles arrangement var som vanlig 22.februar, verdensdagen for speiderpiker. 
27 veteraner var tilstede og på programmet sto blant annet løftefornyelse, innsamling av tenkedags-penger 
og orientering fra  speiderjentenes verdensorganisasjon, WAGGGS. 
Furuneset-tur  -  22. april dro 25 veteraner på dagstur til Furuneset. Strand-Jørpeland OG-gruppe ønsket oss 
velkommen og sto for deilig servering. Det var veldig interessant for oss å se hva basar-pengene våre går til 
og vi var gledelig overrasket over alt som er blitt gjort, spesielt på låven. 
Kretsarrangement -  Representanter fra Veteranstyret har deltatt på kretsens årsmøte, ledersamlinger og 
møter i forbindelse med kretsleir 2015. 
Landsmøte / Sommertreff – Tretti veteraner deltok på landsmøtet i Ski, derav fem fra Vesterlen. Det 
viktigste på agendaen var spørsmålet om å legge ned OG/Veteranene i sin nåværende form. Det ble vedtatt 
at vi  nå skal stå som direkte medlemmer av forbundet og de respektive gruppene rundt i landet fortsetter 
som før. 
Årsmøte for veteraner i Vesterlen ble avholdt i juni med Mosikken OG-gruppe som vertinner. 
Kretsleiren 2015  - Vi var seks veteraner som deltok på kretsleiren og bodde i OG-hyttta. Veldig hyggelig å få 
være med på leir og hjelpe til. 
Furunes-basaren 2015. Årets basar ble avholdt på tradisjonelt vis. Overskudd er sendt til kretsen etter de 
retningslinjer som er bestemt for basaren. 
Førjuls-tur til Jørpeland -  Tradisjonen tro dro vi til Verkshotellet på Jørpeland og fikk servert lutefisk/torsk. 
En veldig hyggelig kveld med sang, konkurranser  m.m. i ekte speiderånd.  
 
Styremøter. Styremøtene blir holdt privat. Ivar Anton, som nå er daglig leder i kretsen, deltok på et 
styremøte og gjennomgikk blant annet det juridiske og økonomiske ansvaret for OG-Vesterlen (Veteranene).  
Ivar Anton orienterte ellers om kretsleiren og håpet noen av oss kunne hjelpe til der, vi skulle få disponere 
OG-hytta ! 

Speiderhilsen Veteran-styret, Else Karin, Liv, Oddveig, Torunn og Marta 
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3.4.7   Vesterlen speidermuseum 
Kretsens Museums-komite har hatt følgende sammensetning i 2015: 
Leder:  Egil Bjelland  2. Stavanger 
Sekretær: Esther Bjelland  Veteran 
Kasserer:  Gudrun Haugvalstad Veteran 
Omvisning:    Anne Brit Egeland Sola 
  Gunnvor Opland  Madla  
Material: Jan Olaussen  2. Stavanger  
Dugnadsgruppen består i tillegge av: 
  Anne Lise Olaussen Veteran 

Helga Halvorsen KFUK/KFUM 
  Åse Rolandsen  Veteran 
  Inger Lise Lindanger Veteran 
  Bell Bratteli  Veteran 
  Marta Eliassen  Veteran 
  Lovise Mæland  Tananger Sjø 
  Gro Krey  Museumsvenn 
  Richard Hagen  Museumsvenn 
 
Drift av museet: Den ukentlige dugnaden består hovedsakelig av registrering, lokalisering og verdi setting av 
innkomne gjenstander. I tillegg kommer der inn ting som vi ikke har fra før. Ved utgangen av 2015 er der 
registrert godt 6000 gjenstander som er gitt av vel 150 givere. I biblioteket er der registrert ca 800 
bøker/hefter. I tillegg til dette kommer speiderbladene fra alle 4 forbundene + utenlandske blader. Fra 2016 
vil vi kunne låne ut av overskudds bøker og hefter. Dette året har vi jobbet en del med tillegg/forbedring av 
utstillingen. Vi har fått en liten avdeling om speiding under okkupasjonstiden 1940-45. Deler av utstillingen 
vil være faste, og andre vil sirkulere.  
 
Besøk i/ut av museet: I 2015 har flest KFUK/KFUM speidergrupper besøkt museet, noen for en omvisning og 
info, andre for å ta merket Speiderhatten. Godt 200 speidere/ledere har det blitt. Vi hadde besøk av 
engelske ledere i september i for bindelse med Madla- speidernes jubileumsår. Sommerferien 2015 er den 
første uten ekstra besøk/omvisning på museet. Sommerturen for dugnadsgruppen gikk i år til Hidra og besøk 
hos Anne Brit. Turen kombinert med en omvisning og historikken om motstandsbevegelsen på stedet. Det var 
guidet av en lokal kjentmann. På Nordisk Speidermuseums kongress/årsmøte hadde vårt museum 2 delegater 
med. Møtet ble holdt på KFUM speidernes utdannelsessenter på Houens Odde nær Kolding i Danmark fra 11 – 
13 september. På før jul treffet for museumsvenner 3.12. møtte der 30 museumsvenner til noen hyggelige 
timer på museet. Siste dugnadsdag i år fikk vi besøk av en kaptein og museumsmann fra en fly skvadron på 
Sola, han hadde vert speider i sin ungdom og han hadde mye positivt å si om museet og utstillingen. 
Dugnadstimene for 2015 er 2.475 timer utført av 15 speidervenner. En stor takk til den glade og ivrige 
flokken. 

Stavanger 3.1.2016, Egil Bjelland, leder 
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3.5 Camp773 

3.5.1    Camp 773 
Følgende er valgt til styret i 2015: 
Heidi H. Tveit, leder  Madla 
Silje Dons Ranhoff  2.Stavanger 
Livar Risa, leder  1. Sola 
Arvid Langeland   Strand Jørpeland 
Trond Haugland   Godeset 
    
Det har blitt avholdt 5 styremøter i løpet av 2015, og 2 dugnader med lite deltagelse. Veteranene har 
gjennom basar samlet inn kr.20 000,- og overført til Camp 773 Foreneset. Vi har også mottatt gave til OG-
hytten fra Veteranene. Tusen takk for ny komfyr, kjøkkenmaskin og takke. KBK ble avholdt 22.-26.april. 
Forenesdagene ble avholdt 29.-31.mai og Kretsleir for Vesterlen krets 1.-8.august. I forbindelse med kretsleir 
ble septiktank tømt i juli i tillegg til vanlig tømming i oktober. Befaring sammen med Strand kommune i 
september for å lage oversikt over turstier i kommunen. Hovedhuset har blitt malt med 2 strøk, og annet 
arbeid som er gjort er: 
• ny hinderløype bygget av kretsleiren med økonomisk støtte fra Sparebankstiftelsen SR-bank 
• montert info skilt om leieforhold 
• opparbeidet ny bålplass ved låven samt ny vei til jordet mot sør 
• kjøpt ny båt til fri benyttelse for leietakere med støtte fra Eiendomsskattemidler til bruk i utkantene 
• Strand Jørpeland har hatt kanoene sine på Camp773 for utleie gjennom kretsens utleie ordning 
• kiosken er oppdatert med nye plater på vegg samt nye reoler og frys 
• kjeller på låver er ryddet og fått nytt lager/teknisk rom 
• montert nye hyller i lager i kjeller på låve og på kjølerom 
• montert lys i lager på låve 
• møterom over kjøkken på låven er ferdig 
• mye død einer er blitt fjernet og brent 
• åpne toaletter med støtte fra Ferdselstiltak i Jørpelandsvassdraget  
• medlem i Region Stavanger med utleie på nettsider og brosjyre i 300 000 eksemplar 

I desember 2015 fikk vi godkjent søknad til Gjensidigestiftelsen og får tilskudd kr.182 000,- til toaletter i 
2016. Arbeidet med toaletter er planlagt oppstart 11.mars. 
 
Det har vært bra med utleie med rekord antall helger og overnatting, også hvis overnatting på kretsleiren 
trekkes fra (2084 fratrekk leir). 

 
    2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009  
Totalt helger   27 23 25 20 23 21 19 
Totalt overnattingsdøgn ca. 5824 1400 2215 1872 1830 2200 1450 
 

Stavanger 17/2-16, Heidi Haugland Tveit styreleder 
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3.6 Sluttord 
Vesterlen krets legger bak seg et fantastisk 2015 - et speiderår vi kan være stolte av. 
Jeg har som kretsleder hatt gleden av å samarbeide med et flott, aktivt og nytenkende styre. Noen av oss har 
vært med tidligere og noen kom nye til dette året. Dette har vært og er en god måte å organisere styre på. 
Vi trenger erfaring samtidig som vi trenger nye frisk øyne til å se på arbeidet. Styret samarbeider godt og 
skaper gode framtidsretta resultater. Tusen takk til hver og en av dere for en flott innsats.  
 
Trygge ledere 
Kan vel sies  å ha vært en suksess og til sammen har 210 ledere deltatt på til sammen 410 treningsmoduler. 
Det er god innsats både av deltakere og trenere. I det framtidige arbeidet med trygge ledere vil det bli lagt 
vekt på de erfaringer som er gjort, samtidig som vi søker nytenking og endringer til det bedre. Alt 
utviklingsarbeid avhenger av god refleksjon og vilje til å skape nytt samtidig som en tar vare på det som er 
bra.  
 
Kretsleiren  - Meet me som ble avviklet første uke i august 2015 ble en strålende opplevelse for liten og stor. 
Her fikk vi satt fokus på patruljen og patruljearbeid. Speidermetoden i sentrum både i forberedelses arbeidet 
og gjennom hele uken på leir. God mat og gode aktiviteter er alltid viktige på leir og de ble vel ivaretatt. 
Leirsjef og stab for øvrig gjorde sitt til at leiren ble uforglemmelig. Gode Veteraner stilt også opp og sørget 
for vått og tørt på Låven. Tusen takk til alle som gjorde dette til den Beste kretsleiren.  
 
Camp 773 har hatt rekordmange overnattinger – selv om vi ikke regner med kretsleiren. Campen fremstår 
som et flott leirsted med mange muligheter og gode fasiliteter. Mye godt arbeid har blitt utført her for å få 
dette til. Samarbeidet mellom kretsstyret og Camp773 styret fungere meget godt.  
 
Prosjekt utklassing har vært en stor suksess. 8. klassinger har kunnet søke om deltakelse og de som ble med 
fikk en dag i speidingens ånd. Her var det patruljearbeid, speidermetoden og friluftsliv som sto i fokus. En 
unik mulighet for oss til å vise fram speiderarbeidet samtidig som at mange fikk sin første og helt sikkert 
beste friluftslivsopplevelse.  
 
På kretsens gruppeledersamling på Haukeli høsten 2015 ble det diskutert mye ledertrening og Trygge 
ledere. Det anbefales at trinn II bør tilbys som kveldskurs for ledere som har vært aktive en stund. Nye leder 
bør bli motivert til trinn II som ukedag pluss overnattingskurs. Det har blitt dannet en ledertreningskomite 
som skal arbeide etter bestilling fra - og i samarbeide med kretsstyret. Det skal utarbeides standard for 
gjennomføring av de forskjellige modulene. Ledertreningskomiteen foretar videre forbedringer av trinn I og 
Trinn II fram mot ledertreningsuka våren 2016. Ledertreningsuka vil bli fortløpende evaluert og forbedret.  
 
Speidermuseet har god drift og det utføres et verdifullt arbeid. Det er viktig å kjenne vår speiderhistorie og 
kunne dra veksler på de som kan mye om speiding. Et besøk på speidermuseet er en absolutt for alle 
gruppene. Her er det mye å kikke på og høre om.  
 
Kretsstyret med daglig leder har hatt sterk fokus på å støtte gruppene administrativt. Daglig leder har blant 
annet vært uvurderlig i arbeidet med Godeset speiderbase. Videre har han jobbet med prosjekt Frilager som 
nå er i gang. Nettsiden Djoin har blitt jobbet med og fungerer bra. Daglig leder har også jobbet med 
oppfølging av friluftslivets år og vært en god ambassadør for Vesterlen krets både i andre fora som 
Turistforeningen, Friluftsrådet, Frifo og ikke minst i media. Daglig leder jobber tett med kretsstyret og er en 
viktig brikke for at vi skal kunne utføre en så god jobb som  mulig. Han gjør det mulig for oss å konsentrere 
oss om de overordnede målene samtidig som vi er godt oppdatert på hva som skjer i kretsen og i det daglige 
arbeidet. Uten daglig leder sin kunnskap om speiding, om gruppene, om støtteordninger og ikke minst 
positive og nytenkende stil ville vi ikke kunne ha gjennomført det vi har gjort i året som nå ligger bak oss. 
Tusen takk for det enorme arbeidet du legger ned i kretsen vår.  

 
Eve Nordvall, kretsleder 

 
Kretsstyret innstiller: Årsmelding for 2015 godkjennes 
 
Årsmelding for 2015 enstemmig godkjent 
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4 Regnskap  

4.1 Regnskap for Vesterlen krets 
Regnskapet (og budsjett) ligger som vedlegg til disse dokumenter 
 
Kretsstyret innstiller: Regnskapet for Vesterlen krets for 2015 godkjennes 
 
Godkjent ved akklamasjon 

4.2 Avsetning av resultat 
Kretsstyrets forslag til avsetning av overskuddet: 
 Overskudd Forslag  
Ikke disponert overskudd drift 488 499,00 288 499,00 Inn i egenkapital 
  200 000,00 Avsetning til Eiendomsprosjekt over 4 år 
Ikke disponert overskudd Camp 773 111 195,00 61 195,00 Inn i egenkapital 
  50 000,00 Avsetning til Camp773 2016 
Ikke disponert overskudd kretsleir 270 618,00 70 618,00 Inn i egenkapital 
  200 000,00 Avsetning til drift kretsen over 4 år 
Sum finansposter 3 446,00 3 446,00 Inn i egenkapital 
 873 758,00 873 758,00  
 
Dette gir følgende forslag til balanse   
(inklusiv Veteraner som nå ligger under kretsens organisasjonsnummer): 
  2015 2014 
EIENDELER     
Anleggsmidler     
Forhåndsleie Frikvarteret 51 640,00 72 200,00 
Sum Anleggsmidler 51 640,00 72 200,00 
      
Omløpsmidler     
Påløpte inntekt 0,00 25 000,00 
Brukskonto 3201.30.18625 233 420,00 362 144,00 
Sparekonto 3201.30.18714 1 257 737,00 222 091,00 
Veteran brukskonto 14 140,00 39 546,00 
Veteran kasse 1 879,00 428,00 
Mossa Lunds fond  6 368,00 6 299,00 
Solveig Bergsliens fond 6 213,00 5 185,00 
  1 519 757,00 660 693,00 
      
SUM EIENDELER 1 571 397,00 732 893,00 
      
EGENKAPITAL OG GJELD     
Kapital 669 039,00 789 599,00 
Årsresultat m/finansposter 423 758,00  
Avsetning fra kretsleir til drift 200 000,00   
Avsetning fra hyttesalg til eiendomsprosjekt 200 000,00   
Avsetning fra Camp773 til Camp773 50 000,00   
Kapital Veteraner 51 458,00            51 458,00 
Årsresultat Veteraner -22 858,00 0,00 
Sum Egenkapital 1 571 397,00 841 057,00 
      
Lån Kretsleir 0,00 -108 164,00 
Sum Gjeld 0,00 -108 164,00 
      
SUM EGENKAPITAL OG GJELD 1 571 397,00 732 893,00 
 
Kretsstyrets innstilling: Forslaget vedtas. 
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Benkeforslag fra Sigurd Mo: 
Avsetting til eiendom økes til kr.400 000,- 
 
Avgitt 58 stemmer. 
10 stemmer for forslaget til Sigurd Mo 
48 stemmer for forslaget til kretsstyret. 
 
Forslaget til kretsstyret vedtatt 

4.3 Revisors beretning 
Revisors beretning legges ut som vedlegg på nettsidene når den er klar. 

 
Kretsstyret innstiller: Revisors beretning tas til etterretning. 
 
Godkjent ved akklamasjon 

5 Innkomne forslag 

5.1 Offentlige referat fra møter i kretsen 
Forslag fra Gunnar Skundberg 
 
Sak: Referat fra kretsstyremøter, Camp 773, ledertreningskomiteen og andre komiteer legges ut på kretsens 
hjemmesider.  
 
Begrunnelse: Speiderstyret legger sine referat fra sine møter ut på Forbundets sider. Dette gir åpenhet, og 
gjør at lederne og speiderne kan følge med i det som skjer, og gir mer engasjement. Dette bør også gjøres for 
kretsen. 
 
Forslag: Referat fra kretsstyremøter, Camp 773, ledertrenerkomiteen og andre komiteer legges ut på 
kretsens hjemmesider.  
 
Kretsstyret støtter forslaget som en henstilling. 
 
Kretsstyrets innstilling: Forslaget vedtas som en henstilling til kretsstyret. 
 
Revidering av forslag: 
 
Referat fra kretsstyremøter , Camp 773 og ledertrenerkomiteen legges ut på kretsens hjemmesider. Spesielle 
saker (f.eks.personalsaker) kan unntas fra offentlighet. 
 
Det henstilles til kretsstyret at referat fra andre komiteer i kretsens regi i størst mulig grad legges ut på 
kretsens hjemmesider. 
 
Kretsstyrets innstilling ble vedtatt med 30 stemmer. 
Gunnar Skundberg sitt reviderte forslag fikk 27 stemmer 
Totalt 57 stemmer avgitt 

5.2 Rusmidler 
Forslag fra Lye Blå Kors speidergruppe v/Trygve Netland 
 
Sak: Bruk av alkohol ved arrangement i regi av Vesterlen krets.  
 
Begrunnelse: NSF sine retningslinjer om røyking og bruk av rusmidler punkt 1 og 3. 
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Forslag: Alle arrangement i regi av Vesterlen krets skal være alkoholfrie. Det gjelder også 
ledersamlinger og turer, selv om aldersgrense er satt til 18 år. 
 
Kretsen v/kretsstyret skal følge Norges speiderforbund sine retningslinjer. Kretsstyret synes det derfor er 
unødvendig at Vesterlen krets har et eget vedtak på dette.  
 
Kretsstyrets innstilling: Forslaget vedtas ikke. 
 
Forslaget ble trukket 

5.3 Ekstra midler til Camp773 
Forslag fra Camp773 styret 
 
Sak: Camp 773 Foreneset har vært så heldig å motta kr 182 000,- fra Gjensidigestiftelsen til å holde toaletter 
åpne for allmenheten. I den forbindelse ønsker styret i Camp773 å bygge om toaletter, pusse opp og 
ferdigstille kjeller i hovedhuset med 2 soverom med 9 sengeplasser samt 2 dusjrom. Med foreløpig budsjett 
på kostnader ser det ut til at prosjektet mangler kr 100 000,- for å ferdigstilles. Arbeidet vil bli utført på 
dugnad og med innleid hjelp. Camp 773 styret anmoder derfor kretstinget til å forskuttere inntil kr 100 000,- 
fra midlene avsatt til eiendomssatsing i kretsen, dette i tillegg til foreslått budsjett for 2016. Oppstart på 
prosjektet er helgen 11.-13.mars og ferdigstillelse er august 2016 
 
Forslag: Kretsen forskutterer kr.100.000,- fra midler avsatt til eiendom satsing til oppussing av kjeller 
Camp773. .  
 
Kretsstyret har foreslått en bevilgning på kr.50.000,- til oppussing. Det arbeides også med søknader om mer 
midler til prosjektet. Hva oppussing vil koste er usikkert. Kretsstyret synes arbeidet skal komme i gang med 
de midlene som er bevilget og foreslått bevilget. Kretsstyret vil før ekstraordinært årsmøte i høst vurdere om 
de vil anbefale en ekstra bevilling overfor årsmøte. 
 
Kretsstyrets innstilling: Forslaget vedtas ikke. 
 
Forslaget ble trukket 

5.4 Program for kretsen 
Forslag fra Kretsstyret 
 
Sak: Kretsstyret vil arbeide for at kretsens program fremover blir lagt frem til sommeren påfølgende år. Bl.a. 
arbeider kretsstyret nå med at forslag til gruppeledelse samling, årsmøte og andre sentral arrangement er 
klar frem til landsleiren i Bodø på årsmøte.  
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Begrunnelse: En mer langsiktig plan vil gjøre planlegging for gruppens aktivitet enklere. Samtidig vil dette gi 
kretsens komiteer og arrangører mer forutsigbarhet.  
 
Forslag: Kretsstyret legger på årsmøte frem forslag til program frem til påfølgende sommer. 
 
Kretsstyrets innstilling: Forslaget vedtas som en henstilling til kretsstyret. 
 
Forslag godkjent ved akklamasjon 

5.5 Budsjett for kretsen 
Forslag fra Kretsstyret 
 
Sak: Kretsstyret ønsker at budsjett for kretsen vedtas på ”ekstraordinært” Kretsting hver høst. 
 
Begrunnelse: Årsmøte vedtar i dag budsjettet i mars. Da er allerede 3 måneder av året godt. Kretstinget har 
derfor begrenset sin mulighet til å styre. Ved å vedta budsjettet på høsten året før har kretstinget både 
styring på de første månedene og kan justere budsjettet på ordinært årsmøte på våren.  
 
Forslag: Kretsstyret legger frem forslag til budsjett for kretstinget hver høst. 
 
Kretsstyrets innstilling: Forslaget vedtas. 
 
Forslaget falt med 36 stemmer mot og 20 stemmer for. 
56 avgitte stemmer. 

6 Strategisk plan  

6.1 Plan for 2015/2016 
Ble vedtatt på kretstinget i fjor. Kretsstyret har ingen forslag til endring. 
 
Kretsens strategiske satsingsområder 2015 – 2016 
  
 VISJON 2024  
– Speidere vil ut, patruljen tar ansvar, speiding når flere.  
I 2024 er Norges speiderforbund den mest attraktive organisasjonen for barn og unge som vil ut i 
naturen og i verden. Hos oss opplever alle å få og ta ansvar gjennom patruljesystemet. Speideren 
er en relevant bevegelse som når flere. Våre speidere blir utfordret i møte med samfunnet, naturen 
og seg selv, og våger å flytte egne grenser. 
 
Vesterlen krets tar utgangspunkt i Norges speiderforbund sin visjon 2024 og foreslår følgende 
strategiske plan: 
 

1. Speidere vil ut 
Speiding er friluftsliv - en fortsettelse av På egne bein. Utvikle grunnleggende kompetanse innen 
det enkle friluftslivet gjennom relevante og spennende programaktiviteter og arrangementer. 
Speidermøte og andre arrangementer bør fortrinnsvis foregå utendørs.   
 
Motivere rovere og ledere til å ta aktivt ansvar for sin egen lederutvikling gjennom tilbud om 
attraktive kurs i friluftsliv og speiding. Kretsen har som mål å ha trygge ledere derfor er det viktig 
at ledere har innsikt i - og kan gjennomføre turer på en sikker og motiverende måte. Alle ledere 
bør kjenne til speidermetoden og kunne bruke den. 
 

2. Patruljen tar ansvar 
Styrke patruljesamarbeid i gruppene både hos ledere og speidere. Det oppfordres til at gruppens 
ledere organiseres gjennom patruljesystem og førerpatrulje. Kretsen gjennomfører 
førerpatruljekurs hvor det forventes at ledere fra gruppene deltar for å få mer erfaring.  
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Gjennom førerpatruljer kan speidere øke sin forståelse i demokratiske prosesser i organisasjonen. 
Foreslår å ta i bruk rullerende patruljer rettet mot bestemte arrangement (prosjektpatruljer). På 
kretsleir 2015 er patruljesamarbeid sentralt for alle aktiviteter.  
 

3. Speiding når flere 
Kretsen og gruppene må ivareta roverne gjennom å synliggjøre forventninger og gi de tilbud og 
ansvar på ønsket nivå. Kretsen ser det som viktig at alle roverlag får mulighet til å jobbe sammen, 
lære av hverandre og ha sosiale treffpunkt gjennom året. Det er viktig at vi har et godt og bredt 
nettverk som favner alle rovere i kretsen. Det skal være både utfordrende, sosialt og viktig å være 
rover i Vesterlen krets.  
 
I regi av friluftslivets år vil kretsen gjennom egne arrangementer og sammen med andre 
friluftslivorganisasjoner invitere med ikke speidere på ulike opplevelser. Kretsen vil arbeide for at 
det etableres en ny speidergruppe i kommende periode. 
 
Forslag til kretsens program frem til sommeren 2017 ligger på www.vesterlen.no/program  
 
Kretsstyrets innstilling: Forslaget vedtas. 
 
Enstemmig vedtatt ved akklamasjon 

7 Budsjett 
Benkeforslag fra Sigurd Mo: 

Henstilling til kretsstyret om å vurdere bruken av leide lokaler i forhold til å investere i egne lokaler.  
Utrede kostnader ved å utbedre våre lokaler i Sandnes. 
Svar forventes til neste kretsting. 
 
Kretsstyret støtter henstilling fra Sigurd Mo. 
 
Forslaget enstemmig vedtatt. 

 

7.1 Budsjett for Vesterlen krets for 2016 
Se vedlagt budsjettforslag sammen med regnskap  
 
Budsjettet har vært ute til høring gjennom bl.a. gruppeledersamling i januar. 
 
Kretsstyrets innstilling: Forslaget vedtas. 
 
Enstemmig vedtatt ved akklamasjon 
 

8 Valg 

8.1 Valg av delegater Speiderting 
Forslag fra valgkomiteen (fremlegges av valgkomiteen) 
 
Det skal velges 8 kandidater hvorav minst 3 er under 25 år som representanter til Speidertinget 

 
Følgende har sagt ja og er på valg (alfabetisk): 
Heidi Bratland, 1. Sandnes (under 25 år) 
Even Gundersen, Rovernes beredskapsgruppe (under 25 år) 
Torstein Hafsøe, Rovernes beredskapsgruppe 
Erik Hauge, Madla  (under 25 år) 
Asbjørn Hogstad, Hinna  
Lars Meling Hultin, Strand Jørpeland  
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Anders Håland, Godeset  (under 25 år) 
Ivar Anton Nøttestad, Madla 
Benedicte Pettersen, Randaberg  (under 25 år) 
Tor Børge Salvesen, 1. Sandnes  
Bjørn Sønneland Soltvedt, Godeset  
Tone Tunheim, Bryne  

 
Valgkomiteen har følgende innstilling: 
Vi har prøvd å finne kandidater som er spredt med tanke på kretsens speidergrupper, og der begge kjønn er 
godt representert. At det kun skal være en kandidat fra hver gruppe gir begrensninger.  Vi har valgt å gjøre 
dette slik at kandidater under 25 år er blitt satt ned på arket først, og så er kandidater over 25 år blitt tatt. 
Dersom en speidergruppe har en kandidat under 25 år har vi da tenkt at dette utelukker kandidater over 25 
år fra samme gruppe. 
  
Vårt forslag: Under 25 år: 
Heidi Bratland, 1. Sandnes - Erik Hauge, Madla - Benedicte Pettersen, Randaberg 
Vara: Anders Håland, Godeset - Even Gundersen, Rovernes beredskapsgruppe  
  
Vårt forslag: Over 25 år:   
Asbjørn Hogstad, Hinna - Tone Tunheim, Bryne - Lars Meling Hultin, Strand Jørpeland - Torstein Hafsøe, 
Rovernes beredskapsgruppe - Bjørn Sønneland Soltvedt, Godeset  
Vara: Ivar Anton Nøttestad, Madla -Tor Børge Salvesen, 1. Sandnes 
 
Det ble avgitt 64 stemmer, og følgende ble valgt: 

Asbjørn Hogstad, Hinna       52 stemmer 
Heidi Bratland, 1. Sandnes (under 25 år)    44 stemmer 
Benedicte Pettersen, Randaberg  (under 25 år)   40 stemmer 
Lars Meling Hultin, Strand Jørpeland    36 stemmer 
Torstein Hafsøe, Rovernes beredskapsgruppe   35 stemmer 
Erik Hauge, Madla  (under 25 år)     28 stemmer 
Tone Tunheim, Bryne       27 stemmer 
Bjørn Sønneland Soltvedt, Godeset     24 stemmer 
 
Vara: 
Tor Børge Salvesen, 1. Sandnes      33 stemmer 
Even Gundersen, Rovernes beredskapsgruppe (under 25 år) 23 stemmer 
Anders Håland, Godeset  (under 25 år)    20 stemmer 
Ivar Anton Nøttestad, Madla      20 stemmer 
 

8.2 Valg av representanter til Roverforum 
Lokalt roverforum ble avlyst. Det blir derfor årsmøte som uten forslag fra lokalt Roverforum som må velger 
representanter. Forslag til kandidater kan sendes post@vesterlen.no frem til årsmøte eller benkeforslag på 
kandidater på årsmøte.  

Forslag: 
Ann Helen Hagen   Hinna 
Haakon Kasper Kristiansen  Hinna 
  

 
Det skal velge to representanter til nasjonalt Roverforum, fortrinnsvis én gutt og én jente, med personlig 
vara.. Den ene representanten være mellom 16 og 20 og den andre mellom 16 og 25 år (fylle minimum 16 år 
og maksimum 25 år i løpet av 2016). Speider- og Roverforum gjennomføres 14.-16. oktober 2016 på Gulsrud 
leirsted, Modum 
 
 Forslag valgt ved akklamasjon: 

Ann Helen Hagen   Hinna 
Haakon Kasper Kristiansen  Hinna 
Vara: 
Bjørnar Langeland   Strand Jørpeland 
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8.3 Valg av representanter til Speiderforum 
Det skal arrangeres lokalt Speiderforum. Der vil det mest sannsynlig blir valgt 2 representanter til nasjonalt 
Speiderforum. Hvis dette ikke blir gjort blir kan delegatene fremme benkeforslag på kandidater på årsmøte 
 

Forslag: 
Ingrid Langvik    Hinna 
Kristian Lillebakken   Hinna 
Tuva Indrevoll (vara til Ingrid)  Hinna 
Sebastian Johanson (vara til Kristian) Hinna 

 
Det skal velge to representanter til Speiderforum, fortrinnsvis én gutt og én jente, med personlig vara. 
Representantene til Speiderforum skal være mellom 13 og 16 år (fylle minimum 13 år og maksimum 16 år i 
løpet av 2016). Speider- og Roverforum gjennomføres 14.-16. oktober 2016 på Gulsrud leirsted, Modum 
 
Forslag valgt ved akklamasjon 

8.4 Valg av møteledere 
Forslag fra kretsstyret (fremlegges av kretsstyret) 

Valg av 2 møteledere og varamøteleder for ett år: 
 
Forslag: 
Jon Alsos    Direkte medlem 
Lars Meling Hultin   Strand Jørpeland 
Ingrid Nordbø - varamøteleder Direkte medlem 

 
Forslag valgt ved akklamasjon 

8.5 Valg av revisor 
Forslag fra kretsstyret (fremlegges av kretsstyret) 

Valg av revisor for ett år 
 
Forslag:  
Marion Kjellesvik 

 
Forslag valgt ved akklamasjon 

8.6 Valg av valgkomite 
Forslag fra kretsstyret (fremlegges av kretsstyret) 

Valg av valgkomite for 2 år 
 
Forslag: 
Kjell Arvid Jøssang   Randaberg 
Ingvild Ween    Hinna 
Knut Slettebak    Egersund FA 

 
Forslag valgt ved akklamasjon 
 
Signatur referat: 

 
Valgte referenter   Liv Margaret Aksland og  Heidi H. Tveit  

 
 
Valgt signere protokoll:  Knut Slettebak og   Else Karin Bjelland  
 
 
Valgt møteledere:   Lars Meling Hultin og   Ingrid Nordbø  

 


