Sakspapirer Årsmøte i Vesterlen krets

pr.24.februar 2014 – med 2 rettelser valg og
kandidater til speider- og roverforum

Saksliste
1
ÅPNING
SAKSLISTE .............................................................................................................. 1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6

KONSTITUERING ............................................................................................. 2

GODKJENNING AV REPRESENTANTENE .......................................................................... 2
GODKJENNING AV TELLEKORPS .................................................................................... 2
VALG AV TO REFERENTER ............................................................................................ 2
VALG AV TO DELEGATER TIL Å UNDERSKRIVE PROTOKOLLEN........................................... 2
GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE ................................................................ 2
FORRETNINGSORDEN .................................................................................................. 2

3
ÅRSMELDING ................................................................................................... 3
3.1 KRETSSTYRET ............................................................................................................. 3
3.2 ADMINISTRASJON ........................................................................................................ 3
3.3 POLITIATTEST .............................................................................................................. 3
3.4 MEDLEMSTALL PR 31.12.13 ......................................................................................... 4
3.5 KRETSENS TILLITSVALGTE ............................................................................................ 5
3.6 LEDERTRENERE .......................................................................................................... 6
3.7 KRETSENS KOMITÉER .................................................................................................. 7
3.8 KRETSENS/KOMITÉENES ARRANGEMENTER M.V. ............................................................ 8
3.9 LEDERTRENING ..........................................................................................................15
3.10
EIENDOMMER ........................................................................................................16
3.11
REPRESENTASJON .................................................................................................16
3.12
SLUTTORD .............................................................................................................17
4.1
4.2
4.3
4.4

4
REGNSKAP ......................................................................................................19
RESULTATREGNSKAP FOR CAMP773 ...........................................................................19
REGNSKAP FOR VESTERLEN KRETS 2013 ....................................................................19
INNDEKNING UNDERSKUDD ..........................................................................................19
REVISORS BERETNING ................................................................................................19

5.1
5.2
5.3
5.4
5.5

5
INNKOMNE FORSLAG ....................................................................................19
CAMP 773 ..................................................................................................................19
ORGANISASJONSSTRUKTUR NSF ................................................................................20
SALG AV 7.STAVANGER SIN HYTTE PÅ MAUDLAND ........................................................20
SALG AV BLÅHEI SPEIDERHYTTE ..................................................................................20
VARAMEDLEMMER TIL KRETSSTYRET ...........................................................................21

6.1

6
AKTIVITETSPLAN ...........................................................................................21
STRATEGISK PLAN FOR 2014/2015 ..............................................................................21

7.1

7
BUDSJETT .......................................................................................................22
BUDSJETT FOR VESTERLEN KRETS FOR 2014 ...............................................................22

8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7

8
VALG ................................................................................................................22
VALG AV DELEGATER TIL SPEIDERTINGET 2014 ............................................................22
VALG AV DELEGATER TIL SPEIDERFORUM .....................................................................23
VALG AV DELEGATER TIL ROVERFORUM .......................................................................23
VALG AV VARAMEDLEMMER TIL KRETSSTYRET ..............................................................23
VALG AV MØTELEDERE ................................................................................................23
VALG AV REVISOR .......................................................................................................24
VALG AV VALGKOMITE .................................................................................................24
9

AVSLUTNING ...................................................................................................24

Side 1

Sakspapirer Årsmøte i Vesterlen krets

pr.24.februar 2014 – med 2 rettelser valg og
kandidater til speider- og roverforum

2 Konstituering
2.1 Godkjenning av representantene
2.2 Godkjenning av tellekorps
Godeset speidergruppe. Ansvarlig: Harald Kleveland Nytt forslag: Arne Fasting Sørbø
Kretsstyret innstiller: Tellekorpset godkjennes

2.3 Valg av to referenter
Kretsstyret innstiller: Heidi Tveit og Liv Margaret Aksland

2.4 Valg av to delegater til å underskrive protokollen
Kretsstyret innstiller: Tarjei Sandnes og Sissel Skoge

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

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 avkorting 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.
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.
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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 bortsett fra valg til speiderforum og roverforum,
hvor det tillates benkeforslag på forumets deltagere.
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 2014 godkjennes

3 Årsmelding
3.1 Kretsstyret
Kretsstyret pr. 31.12.13
Kretsleder
Sigrun A. Vagle til 6/11
1. Sandnes
Visekretsleder
Trond Haugland
Godeset
fungerende kretsleder fra 6/11
Styremedlemmer
Torstein Hafsøe
Rovernes beredskapsgruppe
Lars E. Hauge
Madla
Ida H. Mykkeltveit
Hinna
Eve Nordvall
Kverneland
Arne A. Qvindesland
Tasta

3.2 Administrasjon
Kretssekretær:
Kretskontor:

Heidi Haugland Tveit, ansatt i 100% stilling
Revheimsveien 126, 4043 Hafrsfjord. Tlf. 51 58 00 99

Regnskapsfører:
Lovise Mæland
Internasjonal kontakt: John Steinar Aske
E-post-adresse:
Nettsider:

1. Tananger sjø
Hundvåg MS

kretskontor@vesterlenkrets.no
www.vesterlenkrets.no

3.3 Politiattest
Kretsen har arbeidet aktivt med innkreving av politiattester i henhold til retningslinjene for
politiattester i Norges speiderforbund.
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3.4 Medlemstall pr 31.12.13
2012
Vesterlen krets
Figgjo speidergruppe (Hvilende)
Godeset speidergruppe
1. Egersund speidergruppe
Madla speidergruppe
2. Stavanger speidergruppe
7. Stavanger speidergruppe (nedlagt 2013)
Hinna speidergruppe
Hundvåg I speidergruppe
Tasta speidergruppe
Forus speidergruppe (Hvilende)
Randaberg speidergruppe
1. Sola speidergruppe
1. Tananger sjøspeidergruppe
Sauda 1 speidergruppe
Strand Jørpeland speidergruppe
1. Sandnes speidergruppe
2. Sandnes sjøspeidergruppe
1. Lura speidergruppe
Riska speidergruppe
Kverneland speidergruppe
Bryne speidergruppe
Hå-Nærbø speidergruppe
Rovernes beredskapsgruppe
Furuneset speidergruppe
Sjernarøy speidergruppe
Bru sjøspeidergruppe
Rennesøy speidergruppe
Egersund FA speidergruppe
Sandnes FA speidergruppe (Hvilende)
Stavanger BSK speidergruppe (Hvilende)
Bryne FSK speidergruppe (Hvilende)
Riska FSK speidergruppe
2.Flekkefjord MS speidergruppe
Hundvåg MS speidergruppe
Sandnes MS speidergruppe
Stavanger MS speidergruppe (Hvilende)
Stavanger MSK speidergruppe
Sum
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43
0
67
87
268
34
6
151
55
99
1
63
45
211
1
120
87
206
33
85
56
68
41
143
19
9
71
24
52
3
1
1
9
35
10
14
4
6
2228

2013
46
0
61
92
317
40
0
170
67
78
0
66
67
232
1
97
92
245
24
91
65
58
51
145
18
8
50
25
64
3
1
1
1
21
8
15
5
13
2338

Endring%
6,9
0
-8,9
5,7
18,2
17,6
-100
12,6
21,8
-21,2
-100
4,7
48,8
9,9
0
-19,1
5,7
18,9
-27,2
7,1
16,1
-14,7
24,4
1,4
-5,3
-11,1
-29,6
4,2
23,1
0
0
0
-88,9
-40
-20
7,2
25
116,7
4,9 %
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3.5 Kretsens tillitsvalgte
Kretsen har i tillegg til kretsstyret følgende tillitsvalgte pr. 31. desember 2013:

3.5.1 Delegater til Speiderting
I tillegg til kretsleder som er fast delegat på Speiderting, ble følgende personer valgt
for 2 år den 6. mars 2012:
Jane Dorner Alsnes
Riska
- på Speiderting
Pia Anda
Godeset
- deltok ikke Speiderting
Eli Godeseth
Furuneset
- på Speiderting
Torstein Hafsøe
RBG
- på Speiderting
Asbjørn Bryne Hogstad
Hinna
- på Speiderting
Martha Lindaas
1. Sandnes
- på Speiderting
Øyvind Opstad
Hå Nærbø
- deltok ikke Speiderting
Livar Risa
1. Sola
- på Speiderting
Varadelegater:
Ina Kleveland
Sigurd Mo
Arvid Langeland

Godeset
1. Tananger sjø
Strand Jørpeland

- deltok ikke Speiderting
- deltok ikke Speiderting
- deltok ikke Speiderting

I tillegg deltok kretsleder.

3.5.2 Delegater til speiderforum
Følgende ble valgt for 2 år 6.mars 2012:
Heidi Bratland
1. Sandnes
Caroline Nylund
1. Tananger sjø
Varadelegater:
Tonje Beisland
Anna Haagensen

Hinna
Tasta

Følgende deltok på Speiderforum 2012: Heidi Bratland og Caroline Nylund.

3.5.3 Delegater til roverforum
Følgende ble valgt for 2 år 6.mars 2012:
Maria Leganger
Madla/RBG
Sondre Aaberg Lura
1. Lura
Varadelegat:
Mona-Marie Undal

Hundvåg 1

Følgende deltok på Roverforum 2012: Sondre Aaberg Lura og Mona-Marie Undal

3.5.4 Valgkomité
Følgende ble valgt for 2 år 6.mars 2012:
Borghild Dydland
Hinna
Anne Beth Jensen
Godeset
Øyvind Opstad
Hå Nærbø
Vara:
Eve Nordvall
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3.5.5 Møteledere for kretsting
Følgende ble valgt for 1 år:
Jon Alsos
Lars Meling Hultin

Furuneset
Strand Jørpeland

Varamøteledere:
Ingrid Nordbø

Norges speiderforbund

3.5.6 Revisor
Følgende ble valgt for 1 år:
Arve Skryten

3.6 Ledertrenere
Jon Alsos
Lars Atle Andersen
Anne Brit Egeland
Reidun Egeland
Eli Godeseth
Ola Helgeland
Ellen Johannessen
Vibeke Bø Langeland
Torbjørn Larsen
Nils Lindaas
Geir Martens
Lovise Mæland
Livar Risa
Tor Børge Salvesen
Gunnar Skundberg
Tønnes Ognedal
Asbjørn Bryne Hogstad
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Furuneset
Tasta
Hinna
Hinna
Furuneset
1. Sandnes
Hundvåg MS
Strand Jørpeland
7. Stavanger/Hinna
1. Sandnes
1. Sola
1. Tananger Sjø
1. Sola
1. Sandnes
2. Sandnes Sjø
7. Stavanger
Hinna
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3.7 Kretsens komitéer
3.7.1 Organisasjonsplan

3.7.2 Kretsens komitéer pr. 31. desember 2013:
Ledertrenerkomitéen:
Følgende var oppnevnt til 31.01.2014:
Nils Lindaas, leder
1. Sandnes
Reidun Egeland
Hinna
Solveig Hellstrøm
Randaberg
Tønnes Ognedal
7. Stavanger
Tor Børge Salvesen
1. Sandnes
Gunnar Skundberg
2. Sandnes Sjø
Furuneskomitéen:
Følgende var oppnevnt til 31.01.2014:
Livar Risa, leder
1. Sola
Arvid Langeland
Strand Jørpeland
Trond Haugland
Godeset/ Kretsstyret
Gunnar Skundberg
2. Sandnes Sjø
John Steinar Aske
Hundvåg MS
Eli Godeseth
Furuneset
Komitéen for Vesterlen speidermuséum:
Følgende var oppnevnt til 31.01.2014:
Egil Bjelland, leder
2. Stavanger
Esther Bjelland
Mosikken
Anne Brit Egeland
Hinna
Helga Halvorsen
KFUK-KFUM
Signe-Reidun Kloster
Hinna
Ingrid Lauvåsvåg
Randaberg
Liv Lindberg
Mosikken
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Anne Lise Olaussen
Jan Olaussen
Gunvor Opland
Aase Rolandsen
Gerd Salvesen

2. Stavanger
Furuneset
Madla
Hinna
Mosikken

Roverombudet:
Helene Jåtun Vigane, leder
Thomas Hellstrøm Olsen, nestleder
Anders Håland
Sindre Nielsen

Bryne
Randaberg
Godeset
Tasta

Veteran-komiteen:
Else Karin Bjelland, leder
Liv Bruland
, kasserer
Martha Eliassen, sekretær
Oddveig Salte
Torunn Veland
Gunvor Steinsland Jensen, revisor

Randaberg
Randaberg
Stavanger 3
Hå-Nærbø
Strand - Jørpeland
Bryne

3.8 Kretsens/komitéenes arrangementer m.v.
3.8.1 Kretsting
Årsmøtet ble avholdt den 5.mars 2013 i kantinen til K. Lund Offshore på Sola. Teknisk
arrangør var 2. Sandnes sjøspeidergruppe sammen med kretsstyret. Jon Alsos og Lars
Meling Hultin var møteledere.
69 delegater og 2 observatører var registrert. 19 grupper var representert, og ordfører i Sola
kommune Ole Ueland, speidersjef Knut Slettebak, generalsekretær Jens Morsø og
kretsleder i KM John Ottar Motland.
Årsmøtet behandlet kretsens årsmelding, regnskap, budsjett og arbeidsplan. Det ble valgt
nytt kretsstyret, møteledere og revisor.

3.8.2 Kretsstyret
Kretsstyret har hatt 10 møter og behandlet 143 saker i løpet av året.
Av større saker som kretsstyret har arbeidet med kan følgende nevnes:
Furuneset speidertun – nå Camp 773
Landsleir Stavanger 2013
Speiderhytter og eiendommer
Grunntrening og ledertrenere
Økonomi
Rogaland KFUK/KFUM samarbeid
Hvilende speidergrupper
Oppnevnelser
Medlemspleie
Kretsens nettsider
Arrangementer
Kretskontor
Speidermuséum
Strategiske planer
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3.8.3 Aktiviteter
Aktivitetene for 2013 ble ivaretatt av kretsstyret og ledertrenerkomitéen, og kretsstyret har
hatt med seg prosjektgrupper til de enkelte arrangementene.
Arrangementer:
10. januar - Juletreff - ”Vi synger julen ut”
36 personer fra 13 grupper hadde funnet veien til Sola Strand Hotell til 20.-dags
julearrangementet. Tradisjonell feiring med smørbrød og te/kaffe. Konkurranser, utlodning,
gaver og juletregang. Avslutning med speiderbønnen. John Steinar Aske var ansvarlig og
ledet kvelden.
15.januar – Lederintro
Ble holdt på kretskontoret på Haugåsstubben for 5 ledere fra 3 grupper
19.januar- Emnekurs i pionering ble arrangert ved tårnet. 22 speider/ledere under ledelse av
Kjetil Sævareid fikk laget to loddebukker ved hjelp av kryss – og vinkelsurringer.
18.-20.januar nasjonal ledertrening
2 ledertrenere fra Vesterlen krets deltok.
24.-27.januar Vinterspeiding
16 vandrere fra 4 speidergrupper deltok på vinterkurset på Frikvarteret på Ådneram.
25. – 27.januar Wasa Wasa
8 rovere fra Vesterlen krets reiste til Danmark for å være med på nattløpet Wasa Wasa.
30.januar, 6. og 20.februar - Programkurset – Trinn 2
Kursene var på 1. Sola sitt speiderhus med Livar Risa og Tønnes Ognedal som kursledere.
Det deltok 10 stykker fra 7 grupper.
2.februar - Rovernes Riskturnering
Lørdag 2.februar var det igjen klart for de kjempende på Madla speiderhus. Rovere med
venner stilte opp også i år, totalt ca.15 personer. Arrangører var som tidligere Geir Helge
Krey og Åge Østbø.
21.februar – Emnekurs: Utfordrende barn
32 ledere fra 11 speidergrupper var samlet på Riska speiderhus til en kveld med mye nytting
informasjon fra to psykologspesialister i barne- og ungdomspsykologi og gode diskusjoner.
22.februar – Tenkedagen
Ca. 30 Veteraner var samlet på Lassa til tradisjonell feiring med løftefornyelse og innsamling
av Tenkedagspenger.
26.februar – Speiderforum
Arrangert av 1. Sandnes med 20 stifinner og vandrere fra 4 speidergrupper på Melshei
speiderhytte. De gikk gjennom sakspapirene til kretstinget, og laget god mat på bål.
27.februar – Roverforum
Arrangert av Roverombudet i Haugåsstubben med 14 rovere fra 8 speidergrupper. Det var
gjennomgang av sakspapirene til kretstinget og valg av nytt Roverombud.
28.februar og 7.mars- Emnekurs i gruppeledelse.
Med kursleder Gunnar Skundberg ble dette holdt i Haugåsstubben med 6 ledere fra 5
speidergrupper.
5.mars – Årsmøte i kretsting
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Med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som teknisk arrangør, ble det avholdt årsmøte i kantinen
til K. Lund Offshore på Sola med 69 delegater og 2 observatører fra 19 grupper registrert.
9.mars – Sikkerhetskurset Førstehjelp
Avlyst grunnet få påmeldte.
15.-17.mars – Peffkurs, stifinnere
Med Asbjørn Bryne Hogstad som kursleder reiste 28 stifinnere fra 7 speidergrupper til en
lærerik helg på Camp 773/ Furuneset.
15.-17.mars - Snøhuletur for vandrere
Snøhuleturen med C.C.Norberg som hovedleder gikk til Frikvarteret fredag ettermiddag, og
til Suleskar lørdag. Der fikk de 10 vandrerne grave snøhule og overnattet i den til søndag.
15. - 17.mars- Ute-Fritidsmesse
Sammen med KM hadde vi også dette året stand på Ute-Fritidsmessen i hall C ved
Stavanger Forum. Kretsstyret og ledere fra forskjellige speidergrupper delte på å stå på
stand. Det ble delt ut informasjon med kontaktinformasjon til alle speidergruppene i Vesterlen
krets via LOGG UT kampanjen, og alle besøkende som ønsket det kunne registrere seg
direkte på nett.
16. – 17.mars Emnekurs: Brattkort
Første brattkortkurs i Sørmarka Arena, og instruktør Simon Atkins var imponert over flinke
speidere. Det deltok 9 speidere og ledere fra 4 speidergrupper.
6. – 7.april Emnekurs: Brattkort
Denne helgen deltok 12 speidere/ledere fra 5 speidergrupper.
9.april – Ledertrenerseminar
På Sola strandhotell med ledertrenerkomitéen som arrangør. Assisterende direktør for
Statens helsetilsyn, Geir Sverre Braut, deltok sammen med 12 ledertrenere.
13. – 14.april Emnekurs: Brattkort
Siste kurset deltok 10 speidere/ledere fra 5 speidergrupper. Total er det nå 31
speidere/ledere fra kretsen som har tatt brattkort, og forpliktet seg til å jobbe hver 13 timer på
tårnet. Dette vil medføre 403 timer dugnad på tårnet.
16.april – Sikkerhetskurset: Sikkerhet på tur
Ble holdt på Bryne speiderhus med Trygve Tunes som kursleder. Det deltok 8 ledere fra 4
speidergrupper.
19. – 21.april Roverløft
Dette ble arrangert på Torød i Vestfold. 9 rovere fra Vesterlen krets deltok.
19. – 21.april- Kretsbannerkonkurransen
Ble dette året arrangert i Rekedal i Sokndal. Vesterlen krets var hovedansvarlig, og Håkon
Mellgren fra 1. Egersund var prosjektleder. 31 patruljer stilte i konkurransen, derav 11 fra KM
og 20 fra NSF. De 5 beste som fikk reise til NM var: 1.plass: Sailors fra 1. Tananger sjø,
2.plass til Hauk fra Riska, 3.plass til Fisk fra 2.Sandnes sjø, 4.plass til Gaupe fra 1. Sandnes
og 5.plass til Ekorn fra Riska.
22.april – Emnekurs: Kart og kompass
12 ledere fra 4 speidergrupper med Tor Børge Salvesen som kursleder på Melshei
speiderhytte.
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22. – 28.april Speideraksjonen
18 av 26 grupper i kretsen deltok på Speideraksjonen og samlet inn totalt kr.116.298,50
27. – 28.april – Speiderdager i Kongeparken
Mange speidere fra begge forbund benyttet seg av tilbudet.
12.mai – Friluftsdag på speidermuseet
Friluftsdag på Ytraberget og Vesterlen speidermuseum med ca.50 fremmøtte.
23.mai- Samling for gruppeledelsen
Denne ble holdt i gapahuken på Melshei speiderhytte. Det ble en røykfyllt kveld for de 25
lederne som var til stede. Herdis fra Hinna gav oss en innføring i leirbålets sanger og gleder.
31.mai - 2.juni Furunesetdagene
Furunesdagene løp av stabelen i svært mye nedbør lørdag og søndag. Det var 249 speidere
og ledere fra 9 speidergrupper som deltok med 1. Sola i prosjektgruppen. Mange speidere
tok turen til Heia Horn, og alle deltok på markedet.
1.juni- Bevernes dag
Ca. 17 bevere med familier fra 1. Sola og Hinna tok en dagstur til Furuneset og gikk en
rundløype.
1.juni – Melsheitrollet
10 patruljer deltok og gikk runden i Lysløypen på 10 poster. Vinner i år ble også Hinna, og de
fikk med seg banneret med Melsheitrollet hjem igjen. 1.plass gikk til Hauk fra Hinna med
84,5 poeng, 2.plass til Øksene fra Hinna med 81 poeng og 3.plass til Kylling fra Randaberg
med 80 poeng.
7. - 9.juni NM i speiding
5 patruljer fra kretsen deltok på NM i speiding på Skogsborg i Røyken kommune. Beste
patrulje fra Vesterlen krets ble Gaupe fra 1. Sandnes på en god 16.plass. Fisk fra 2.
Sandnes sjø ble nr.33, Hauk fra Riska nr.34, Sailors fra 1. Tananger sjø nr.37 og Ekorn fra
Riska nr.100. 124 patruljer deltok totalt i NM.
15. – 16.juni – Haik
På grunn av dårlig vær ble haiken utsatt fra 30.april til 15.-16.juni. Ca.160 speidere fra 9
speidergrupper prøvde ut haikeruter til landsleiren.
6. - 13.juli- Landsleir Stavanger 2013
En fantastisk uke på en imponerende leir! Ca.1000 speidere kom inn under Vesterlen krets.
Det var 24 av våre egne grupper, 4 utenlandske vennskapsgrupper og 10 KM grupper.
30.august – 1.september – Lederløft
Ble arrangert på idylliske Hudøy i Vestfold med ca.150 ledere totalt, og 2 av de var fra
Vesterlen krets.
30.august – 1.september – Brekurs
På grunn av dårlig vær ble brekurset avlyst for de 13 som hadde meldt seg på.
30.august -1.september – Peffkurs 1, vandrere
Ble holdt på Camp 773/ Furuneset for 28vandrere fra 9 speidergrupper.
30.august – 1.september – Felles dugnad på Camp 773 med 5 oppmøtte.
5.september – Samling for gruppeledelsen
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Her var 24 ledere fra 14 speidergrupper samlet på Varatun Gård.
6. – 8.september – RBG-grunnkurs
Her deltok ca.26 aspiranter fra NSF og KM på Frikvarteret på Ådneram.
11.september – Lederintro
Ble holdt i 2.Stavanger sitt speiderhus på Mosvangen for 6 nye ledere fra 4 grupper.
13. – 15.september – Peffkurs 2, vandrere
Ble holdt på Camp 773 /Furuneset for 29 vandrere fra 9 speidergrupper.
20. – 22.september Rover 5-kamp
Ble arrangert på Tredalen leirsted, Hvaler i Østfold. 29 patruljer deltok, og roverne fra
1.Nordstrand vant. Vesterlen krets stilte med 1 patrulje.
27. – 29.september Speiderledelsekurs – trinn 3.
6 ledere fra 5 speidergrupper deltok i trinn 3 av grunntreningen på Camp 773/ Furuneset.
3.oktober – Sikkerhetskurset: Praktisk friluftsliv – trinn 1 i grunntreningen
Ble arrangert i Melshei med 8 ledere fra 5 speidergrupper.
16.oktober – Sikkerhetskurset: Sikkerhet på tur – trinn1 i grunntreningen
Ble arrangert på Mosvangen speiderhus med 7 ledere fra 3 speidergrupper.
16.oktober – Global Dignity Day
En verdighetsdag på alle videregående skoler i Rogaland. Her deltok 3 ledere fra Vesterlen
krets.
18. - 20. oktober - Jota/Joti
Ble som i fjor arrangert på Camp 773/ Furuneset med ca.80 speidere fra 12 speidergrupper.
Bryne speidergruppe vant kampen om Den gyldne mikrofon.
26.oktober – Veteran - basar
Bra fremmøte. Ble holdt på Madla bydelshus, der det var ny rekord på åresalg og bok.
Takk til Veteranene for kr.19.841,- i støtte til Camp 773/ Furuneset.
26.oktober – Sikkerhetskurset: Førstehjelpskurs – trinn 1 i grunntreningen
15 speidere fra 5 speidergrupper deltok på kurset.
25. – 27.oktober Dugnad på Camp 773/Furuneset
Det kom et par stykker utenom 1. Sandnes speidergruppe.
8. – 10.november RBG Førstehjelpskurs
15 påmeldte fra 5 grupper var på kurs en helg på Frikvarteret.
15. - 17.november Teambuilding på Frikvarteret på Ådneram
Inkludert kretsstyret var 25 ledere fra 10 grupper samlet til teambuilding og kurs i Dutch
Oven.
20.november – Ledertrenerseminar
Ble arrangert på Sola strandhotell med ledertrenerkomiteen som arrangør. 12 ledertrenere
og speidersjef Knut Slettebak deltok på dette.
22. – 24. november RBG Førstehjelpskurs
Ble arrangert på Frikvarteret på Ådneram med 25 påmeldte.
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25.november - Lederintro
Utsatt til 20.januar 2014
27.november – Fredslyset – ledersamling
Ledersamling på Godeset speiderhus med Fredslyset med ca. 23 påmeldte fra begge kretser
30.nov Dugnad på Camp 773
Her møtte 12 stykker til felles dugnad.
12.desember - Roverjul
Roverombudet var arrangør, og samlet ca.20 rovere på 1. Lura sitt speiderhus.
Det ble servert grøt, og det var leker, konkurranser og sosialt samvær.
Dugnader på Furuneset.
Det har blitt holdt 3 felles dugnader på Furuneset i 2013.
Dugnader på tårnet.
Et imponerende byggverk ble satt i gang til landsleiren av Johan Skjeivik sammen med en
prosjektgruppe bestående av Tarjei Sandnes, Huw Pagler, Jørgen Strømstad og Svein
Morten Hauge. Det har vært dugnad på tårnet nesten hver helg fra 4/1-13 til 5/7-13, og i juni
ble det i tillegg til hver helg også hver dag. Tårnet fikk stå en stund etter landsleiren, og fra
14/9-13 til 2/11-13 var det dugnad hver helg og noen dager til riving. En imponerende innsats
fra alle!

3.8.4 Veteraner
Aktiviteter i perioden 1.1.2013 - 31.12.2013.
Vi er nå 50 Veteraner i kretsen
22. februar 2013 - Tenkedagen: Også i år ble 22. februar feiret med felles Veteransamling. Vi var 24 til stede på samlingen som åpnet med flaggutfoldelse, - så fulgte
løftefornyelse og innsamling av Tenkedagspenger. - Kretssekretær Heidi viste et
interessant filmopptak fra starten av oppbyggingen av Landsleir-2013.
Speidermuseet: Flere veteraner hjelper til på museet med registrering, - de deltar også på
andre arrangement og på julemøtet der.
Kretsting i Vesterlen krets 5. mars 2013: Fem veteraner deltok på kretstinget.
Veteranene fikk til sammen 2 stemmer etter de nye bestemmelsene i kretsen.
Landsleir-2013: Veteranene var hver dag i leiren og hjalp til med forskjellig. Ellers sto vi for
”lappe-steking” og servering etter Guides Own på søndagen.
Furuneset: Strand-Jørpeland veterangruppe inviterte også dette året til en kosedag på
Furuneset. Vi var til sammen 27 glade damer som samlet oss til deilig mat og hygge der
inne. Vi ble ønsket velkommen inn i en fin oppvarmet stue, - og det var godt,- for ute var det
fremdeles noen snøflekker igjen og litt vind og regn.
Lands-treff for Veteranene: I forbindelse med landsleiren ble det arrangert et lands-treff
med tur til ” Flor og Fjære”, og en samling med middag på speidermuseet hvor ca 50
veteraner var til stede.
Basaren 2013: Årets basar ble arrangert som vanlig på Madla Bydelshus med godt salg av
både lodder og årer, - og kr 20.000 er oversendt til Vesterlen krets v/Furuneset Speidertun.
Førjuls-samling på Jørpeland: Den 19. november var ca 20 veteraner samlet til koselig
middag med lutefisk (eller torsk) på Verkshotellet.
27. november - Fredslyset: Flere veteraner deltok på den fine samlingen for å ta imot
fredslyset. Esther og Reidun ble også hedret som ”Ildsjeler” og fortalte fra møtet på slottet
hvor de hadde vært invitert for å bli feiret for sitt mangeårige arbeid som frivillige i speideren.
Marta Eliassen, Sekretær
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Internasjonal kontakt

Dette var året for «Stavanger 2013» og kretsen hadde utrolig mange grupper fra andre land
som besøkte landsleiren. For Vesterlen krets så var det imidlertid to grupper som besøkte
OSS og ikke først og fremst Landsleiren , men de kom fordi at vi har en unik plass i
Furuneset, som framstår som villmark for andre land. Er den jevne speiderleder i Kretsen
klar over dette faktum, eller ser vi det så ofte at vi ikke selv legger merke til det.
De gruppene som besøkte kretsen dette året var fra Kongens By; København. Det var to
danske grupper som hadde slått seg sammen og reiste opp her, etter at undertegnede
hadde fortalt om plassen på WSJ 2011 i Sverige. De fikk også en dag med seg på
landsleiren. Den andre gruppa er våre gjengangere fra Tyskland. Det er viktig at vi holder
kontakten, via mail og telefon, fordi at slike grupper er gode budbringere om hvilken flott
plass vi har.
Etter et løft som Stavanger 2013, er det liksom at ballongen har mistet litt luft, men ikke mer
enn at vi blåser den opp igjen og planlegger neste WSJ 2015 Japan, samt at vi må holde på
våre kontakter i de nærmeste land til oss.
John Steinar Asker

3.8.6 Vesterlen speidermuseum
Året 2013 ble et rolig og meget interessant år takket være landsleiren. Speidergruppene hadde
travelt med sine landsleiroppgaver dermed kom der flest KFUK-KFUM grupper på omvisning.
I alt ble det 7 grupper med 132 speider/leder. Merket SPEIDERHATTEN har slått godt an. Ut
over speidergrupper hadde vi jevnlig besøk av enkelt personer som kommer med gjenstander
til oss eller ønsket om å se museet.
Landsleiren ble en fantastisk opplevelse. Vi besøkte leiren om formiddagen og åpnet museet
ca kl 11,30 hver dag. Mange ledere fra andre land besøkte oss, der var daglig besøk.
Veteranene hadde en dag med fast opplegg på speidermuseet.
Dugnadsgruppen har besøkt Krigsmuseet i Haugesund som har en stand om speiderarbeidet
i regionen under 2.verdenskrig. Vi hadde også en tur til Ørsdalen på besøk til Tron Austdal
som har en flott gård med mange dyr og er travelt opptatt med driften.
Friluftsdagen i mai har vi innarbeidet faste former rundt, og i 2014 blir der 2 speidergrupper
som medvirker.
Før jul sammenkomsten er like kjekk hvert år. 2013 hadde leder for Ytrabergets venner,
Torlaug Valvik, et innlegg om Ytraberget før og nå.
Vi har nå fult park med datautstyr. Det hjelper godt i det daglige registrerings arbeid. Etter hvert
kommer nye behov og vi ønsker å fornye hjelpemidlene etter behov.
Dugnadstimene i 2013 ble 2.254. Dugnadsgruppen er utvidet med 4 nye medlemmer. Det er
godt vi blir flere. I 2014 forsøker vi med 2 dugnadsgruppe på dag – og kveldstid.
Egil Bjelland
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3.9 Ledertrening
3.9.1 Komité ledertrening
Komitéen har hatt to møter på våren og to på høsten. Av saker komitéen har arbeidet med
utenom planer i forbindelse med kurs/seminarer kan nevnes: Jobbet med å finne nye
emnekurs det er behov for. Sett på hva komitéen kan bidra med i forbindelse med kretsens
strategiske plan fram til 2016.Vært ansvarlig for ledertrenerseminar vår og høst. Har arbeidet
en del utenom komitémøtene for å gjennomføre det oppsatte programmet. Leder og
enkeltmedlemmer i komitéen har deltatt i og hatt innslag på arrangementer i kretsen og på
landsleiren Stavanger 2013 Jobbet med å finne nye ledere som kan delta i stab på kurs i
kretsen, ta ledertreningskurs og nye medlemmer til komitéen. Deltatt med representanter på
Nasjonal ledertrenersamling og Kurs i grunntreningen. Avsluttet prosjektet Unge ledere i juni
2013.
Kurs i grunntreningen
Kurs
Emnekurs i pionering
Programkurs – Treningsprogram
Programkurs – Veiledning som
metode
Emnekurs – Gruppeledelse
Emnekurs – Utfordrende barn
Emnekurs – Kart og kompass
Sikkerhet på tur, april
Kurs i speiderledelse
Nyingen, oktober
Sikkerhet på tur, oktober
Førstehjelpskurs, oktober
Sum

Ant. kurs
1
1
1

Timer
5
8
4

1
1
1
1
1
1
1
1
11 77

Delt.

8
4
4
4
26
4
4
6

Stab
22
10
10

3
3
3

6
32
12
8
6
8
7
15
136

3
4
2
3
4
3
3
2
33

3.9.2 Andre kurs / samlinger
Arrangement
Lederintro – januar
Peffkurs stifinnere, mars
Snøhuletur, vandrere
Ledertrenerseminar, vår
Brekurs – august, avlyst
Peffkurs –vandrere, august
Peffkurs – vandrere,september
Lederintro - september
Ledertrenerseminar, høst
Lederintro – november, avlyst
Sum

Ant. Kurs
1
1
1
1

Timer

Delt.

Stab

2
26
26
5

5
28
10
12

2
7
4
4

1
1
1
1

26
26
2
5

28
29
6
12

7
4
2
4

8

118

130

34

3.9.3 Ledertrening i NSF
Ledertrener: Ingen nye ledertrenere godkjent i 2013

3.9.4 Fullført Trekløver Gilwell-kurs og grunntrening
Trekløver Gilwell: Ingen har fullført Trekløver Gilwell-treningen i 2013
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Grunntreningen: Disse har fullført grunntreningen i 2013.
Arne A. Qvindesland fra Tasta, Margrete T. Søyland fra Stavanger MSK, Karl - Thrane
Øglænd fra Sjernarøy, Tony Mitchell fra 1. Tananger sjø, Bjørn Soltvedt og Arne Fasting
Sørbø fra Godeset.
Prosjektet med 1-årig lederkurs for unge ledere ble avsluttet med en tur til Kandersteg i juni
2013. Disse fullførte prosjektet: Sondre Aaberg Lura fra 1. Lura, Carsten Mogens Berthelsen
fra Riska, Anders Håland fra Godeset, Helene Jåtun Vigane fra Bryne, Kjell Olav Barkved fra
Strand Jørpeland, Thomas Hellstrøm Olsen fra Randaberg og Aksel Rasmussen fra 2.
Stavanger

3.10 Eiendommer
3.10.1

Camp 773

Furuneset speidertun har endret navn til Camp 773 med egen webside www.camp773.no
Det er utført fortløpende dugnader for å vedlikeholde stedet, og arbeidet med kjøkken og
toaletter på låven er ferdig. Tunet er ferdig gruset. Camp 773 har mottatt inntekter fra
loddsalg fra Veteraner på kr.19.841,-. Det setter vi veldig stor pris på. Tusen takk. Pengene
er blant annet brukt til nytt servise på låven.

3.10.2

Utleie

2013
0
0
Vesterlen krets
11
0
1
Grupper m/overn.
12
0
Andre
2
1
1
.
3 uker
Totalt helger
25
Totalt overnattingsdøgn ca. 2215
NSF

2012 2011
0
0
0
0
5
3
0
0
1
0
13
12
2
0
3
8
8
8
2
16
-2 uker 1 uke
20
23
1872 1830

2010
0
0
5
0
0
8
0
8
6
15
1 uke
21
2200

2009
0
0
6
0
0
7
1
6
2
18

helger
uker
helger
uker
dager
helger
dager
helger
ukedager m/over
enkeltdager

19
1450

3.11 Representasjon
Utover det som er omtalt andre steder i årsmeldingen, nevnes følgende:
Sigrun A. Vagle: Vi synger julen ut 10.januar, speiderforum 26.februar, frokost med ordfører
Christine Sagen Helgø på Ledaal 8.mars, Ute-Fritidsmessen 15.-17.mars, FNF årsmøte
20.mars, KBK 21.april, innspillseminar om det neste kulturløftet med kulturminister Hadia
Tajik 30.april, Lyse-dag for landsleiren 3.juni, samling med Stavanger turistforening, DNT
vest og FNF 19.juni, mottakelse med ordfører Christine Sagen Helgø 25.september, møte
med KM sitt kretsstyre 23.oktober
Torstein Hafsøe: Toppledersamling på Østlandet 26.-28.april, mottakelse med ordfører
Christine Sagen Helgø 25.september på Ledaal
Trond Haugland: Vi synger julen ut 10.januar, Ute - Fritidsmessen 15.-17.mars,
toppledersamling på Østlandet 26.-28.april, Furunesedagene 31.mai - 2.juni, mottakelse med
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ordfører Christine Sagen Helgø 25.september på Ledaal, møte med KM sitt kretsstyre
23.oktober, team - building på Frikvarteret 15.-17.november, miljøkveld med Fredslyset
27.november
Lars E. Hauge: Ute - Fritidsmessen 15.-17.mars, møte med KM sitt kretsstyre 23.oktober,
team - building på Frikvarteret 15.-17.november, FNF – møte 26.november
Ida Mykkeltveit: Ute - Fritidsmessen 15.-17.mars, Lyse-dag for landsleiren 3.juni,
mottakelse med ordfører Christine Sagen Helgø 25.september på Ledaal, team - building på
Frikvarteret 15.-17.november,
Eve Nordvall: Toppledersamling i Oslo 1.-3.november
Arne A. Qvindesland: Ute - Fritidsmessen 15.-17.mars, team - building på Frikvarteret 15.17.november,
Heidi Haugland Tveit: Vi synger julen ut 10.januar, Tenkedagsfeiring 22.februar med
Veteran-gruppene i Vesterlen krets, speiderforum 26.februar, Studieforbundet Natur og Miljø
sitt årsmøte 6.mars, Ute - Fritidsmessen 15.-17.mars, nabo-møte Stavanger 2013
20.mars,KBK 19.-21.april, innspillseminar om det neste kulturløftet med kulturminister Hadia
Tajik 30.april,
Furunesedagene 31.mai - 2.juni, Lyse-dag for landsleiren 3.juni, nabomøte Stavanger 2013
12.juni, mottakelse med ordfører Christine Sagen Helgø 25.september, møte med KM sitt
kretsstyre 23.oktober, Veteraner basar 26.oktober, team - building på Frikvarteret 15.17.november, miljøkveld med Fredslyset 27.november

3.11.1 Oppgaver innen sentrale NSF
Lars Atle Andersen
Håvard Otto
Ingrid Nordbø
Knut Slettebak
Kine Løland Rege
Torstein Hafsøe
Nils Lindaas
Geir Birkeland
Sverre Kjetil Lima
Stian B. Tveit
Stian B. Tveit
Siv Hilde Berg

Medlem av representantskapet i Speidernes fellesorganisasjon
Speiderstyremedlem
Landsleirsjef for Stavanger 2013
Speidersjef
Roversjef landsleir Stavanger 2013
Leder for RBG Norge og leder for Beredskap Stavanger 2013
Regionansvarlig ledertrening, Vesterlen krets og inspirator
Prosjektleder «På egne bein”
Nettverkskoordinator for sjøspeiding i Norge.
Leder for Speidernes beredskapstelefon
FORF styremedlem
FORF varastyremedlem

3.12 Sluttord
«Hvis ikke det er gøy, er det ikke speiding!»
Dette har vært mottoet mitt siden jeg startet opp som kretsleder. Og dette håper jeg at alle
gruppene kan bruke som sitt motto også. For det vi driver med alle gruppene, ER definitivt
moro – og da er det speiding på høgt nivå. Jeg har hatt det utrolig gøy i speidersammenheng
i 2013! Det har vært mange utfordringer og krevende oppgaver, men det har løst seg på
speider vis – mange flotte ting er blitt gjort!
Vi satte i gang med «Logg ut» -kampanjen i 2012 og fortsatte med styrket innsats i 2013.
Denne kampanjen er så god at den er blitt lagt stor merke til i resten av speider-Norge.
Resultatet av denne kampanjen er at flere får øynene opp for speidingen som en kjekk og
nyttig fritidsaktivitet. På sikt regner vi også med økt medlemsmasse.
Vi har vært med å arrangere tidenes beste landsleir!
Uten den store innsatsen fra alle dere lokale speidere, rovere og ledere hadde vi ikke klart
det. Tusen takk for den enorme innsatsen dere la ned i forarbeid og underarbeid og
etterarbeid! Mange av dere ble også hedret for innsatsen av Norges speiderforbund, og det
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var vel fortjent. Speidere over hele landet minnes Stavanger2013 som en fantastisk flott leir,
og de trekker fram haik og prekestoltur som toppene. Da er det viktig at vi i alle gruppene
fortsetter dette gode arbeid, og sender våre speidere på patruljehaik, minst en gang i året.
Gå gjerne sammen flere grupper og lag opplegg. Kart over haikerutene fra landsleiren kan
fås på kretskontoret.
Camp773 er nå blitt et nytt begrep.
Vi er stolte over hvor mye som er blitt gjort av mange i oppgraderingen av leirstedet vårt.
Mange grupper har stilt på dugnad og brukt Camp773 som utgangspunkt for tropps- og
gruppetur. En fortsatt oppgradering vil skje også i 2014. Sjekk ut kalenderen og sett av en
helg der inne allerede nå. Det blir fort booket.
Vi har gjennomført mange gode kurs også i 2013. Vi ser at peff-kursene er blitt veldig
populære og blir fulltegna fort. Dette skal vi være veldig stolte av når vi ser på målene til
Norges speiderforbund om å øke interessen og aktiviteten hos speideren i
ungdomsskolealder. Det er viktig å finne det som fenger denne aldersgruppen, og det ser det
ut som vi kan ha klart her. Men det er ingen grunn for å hvile på laurbærene for det. Alle har
vi et forbedringspotensial og kan utvikle oss videre til nye høyder.
Året som kommer byr på mange utfordringer. Vi har nå en kjempejobb med å inspirere
hverandre til videre innsats etter gjennomføring av landsleiren. Vet at mange skulle bare ha
med seg den, men så… Håper og tror at selv om mange brente mye krutt der, så har vi så
mye anna spennende speiding foran oss at alle vil fortsette med fornyet innsats.
Vi hadde en flott helg for gruppeledelsen på Ådneram i november. Der hadde vi gode og
viktige diskusjoner om veien videre. Styret følger opp dette med å invitere gruppeledelsen til
en inspirasjonstur til Riga i mai. Håper alle som har mulighet blir med så vi får staket ut
kursen videre sammen, legge gode planer og reiser hjem fulle av inspirasjon.
Det er ikke lett for valgkomiteen å finne kandidater til kretsstyret. Dette er noe alle gruppene i
kretsen må ta opp i sine ledergrupper. Kretsstyret er noe din gruppe er en del av- det er ikke
en arrangementskomite eller lignende. Vi oppfordrer til å få yngre til å bli interessert i å være
med her. Speidertinget vedtok en henstilling om å få flere speidere og rovere med i ledelse,
da det jo er en barne- og ungdomsorganisasjon vi driver. Vi bør ta utfordringen her i
Vesterlen også. FÅ DE YNGRE KREFTENE til å føle eierskap og gleden ved å være med i
ledelse og organisering. I 2014 er det nytt Speiderting, og vi bør kunne stille fulltallige her –
gjerne med flere ungdomsdeltagere enn det som er kravet.
Vi har ved inngangen til 2014 fått skifte i kretssekretær-stillingen. Heidi ga tidlig beskjed om
at hun ikke ville fortsette etter utløpet av hennes kontrakttid. Vi takker Heidi for den flotte
jobben hun har gjort for kretsen og vil savne henne. Inn i stillingen som daglig leder får vi en
veldig erfaren speider. Vi ønsker Ivar velkommen og lykke til i ny jobb. Vi vet at vi har fått
med på lag en person med masse erfaring og kontaktnett, som vil komme alle gruppene til
gode i årene framover. Det blir mange spennende oppgaver å ta fatt på for Ivar og kretsstyret
i årene som kommer.
Med speiderhilsen Sigrun A. Vagle, kretsleder

Kretsstyret innstiller: Årsmelding for 2013 godkjennes
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4 Regnskap
4.1 Resultatregnskap for Camp773
Se vedlegg
Kretsstyret innstiller: Regnskapet for Camp 773 for 2013 godkjennes.

4.2 Regnskap for Vesterlen krets 2013
Se vedlegg
Kretsstyret innstiller: Regnskapet for Vesterlen krets for 2013 godkjennes

4.3 Inndekning underskudd
Årsresultat for Vesterlen krets for 2013 var samlet underskudd 441 917,(mot budsjettert kr.605.000).
Kretsstyret foreslår: Kretsens underskudd på kr.441 917,- tas av kretsens egenkapital.
Kretsstyrets innstilling: Forslaget vedtas.

4.4 Revisors beretning
Regnskapet var ikke ferdig revidert ved utsending av sakspapirene.
Revisors beretning vil bli lagt fram på årsmøtet.
Kretsstyret innstiller: Revisors beretning tas til etterretning.

5 Innkomne forslag
5.1 Camp 773
Forslag fra kretsstyret (Trond legger frem)
Sak: Skille ut Camp773 som en egen organisasjon
Bakgrunnen er at vi med aktiv drift og aktiv dugnadsgjeng bør få en ryddige ansvarsdeling og
fokusområder for både Camp773, kretsstyret og ressurser rundt. Vi har i dag en komite som
til tider både er styre, dugnadsgjeng og utleier – men egentlig uten et mandat som gir
mulighet for styring og ansvarliggjøring.
Forslag: Kretsstyret ber om fullmakt av Kretstinget til å vurdere om det er
hensiktsmessig og opprette en egen organisasjon for Camp773. Denne vurderingen
må gjøres sammen med komite for camp 773. Det vil da opprettes et eget styre hvor
kretsstyret utpeker et flertall av styremedlemmene. Kretstinget vil fortsatt gjennom
kretsstyret være de som legger føringer for drift og utvikling.
Kretsstyrets innstilling: Forslaget vedtas.
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5.2 Organisasjonsstruktur NSF
Forslag fra kretsstyret (Torstein legger frem)
Sak til Speidertinget: Vesterlen krets ber speiderstyret utrede et forslag til ny moderne
organisasjonsstruktur for hele speider Norge
Vi ble stiftet for 100 år siden og det er kanskje på tide at vi tar en totalvurdering på om vår
struktur fra gruppe, krets til forbund er riktig organisert for å få best mulig speiding. Mye kan
sies i saken – men det vil være et sterkt signal om en grundig debatt og sak hvis landets
største krets kommer med et slikt forslag.
Forslag til vedtak: Vesterlen krets ved kretstinget fremmer sak på Speidertinget om at
Speiderstyret setter ned en arbeidsgruppe som vurderer og utreder ny
organisasjonsstruktur frem til Speidertinget i 2016.
Kretsstyrets innstilling: Forslaget vedtas.

5.3 Salg av 7.Stavanger sin hytte på Maudland
Forslag fra kretsstyret (Arne legger frem)
Sak: Salg av 7.Stavanger sin hytte på Maudland
7.Stavanger speidergruppe ble lagt ned i 2013, og som en følge av dette ble speiderhytten til
7.Stavanger på Maudland i Sandnes kommune overført til Vesterlen krets. En videre drift av
hytta forutsetter at en speidergruppe ønsker å ta ansvar for hytten. Kretsens grupper har fått
tilbud om å overta hytten, men ingen gruppe har meldt interesse i å pusse opp hytta og drifte
den.
Forslag til vedtak: Kretsstyret får fullmakt til å selge 7.Stavanger sin eiendom på
Maudland. Forutsetning for salg er at Kretsstyret er tilfreds med salgsprisen. Et
eventuelt overskudd ved salg går til kretsens kapitalkonto.
Kretsstyrets innstilling: Forslaget vedtas.

5.4 Salg av Blåhei speiderhytte
Forslag fra kretsstyret (Arne legger frem)
Sak: Salg av Blåhei speiderhytte på Maudland
Blåhei speiderhytte drives av Sameiet Blåhei/Blåhaug. Sameiet består i dag av
speidergruppene Hinna og Hundvåg 1. og kretsen med 1/3 stemme. Hytta Blåhei er forfallen
og er i dag ikke i bruk på grunn av dårlig standard. Videre drift forutsetter en full renovering til
flere hundre tusen kroner. Dette er de andre eierne i sameiet ikke interessert i. Begge
gruppene har speiderhus som krever dugnadsinnsats og økonomi. En videre drift av hytta
forutsetter at en speidergruppe ønsker å ta ansvar for hytten. Gruppene i kretsen har fått
tilbud om å overta hytten, men ingen gruppe har meldt interesse i å pusse opp hytta og drifte
den. Et eventuelt overskudd ved salg av hytta deles likt mellom de 3 eierne.
Forslag til vedtak: Kretsstyret får fullmakt til å gå inn for salg av Blåhei. Forutsetning
for salg er at Kretsstyret er tilfreds med salgsprisen. Et eventuelt overskudd ved salg
går til kretsens kapitalkonto.
Kretsstyrets innstilling: Forslaget vedtas.
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5.5 Varamedlemmer til kretsstyret
Forslag fra kretsstyret (Trond legger frem)
Sak: Valg av varamedlemmer til styret
Bakgrunnen er at det i løpet av 2 års perioden de siste årene har vært kretsstyremedlemmer
som av flere årsaker har blitt fritatt fra vervet. Kretsstyret har ikke hatt varamedlemmer.
Forslaget er at det vedtas at det velges ett” passive” varamedlemmer. Det vil si at de
kommer inn i styret hvis noen blir fritatt/sykemeldt – og da blir de fullverdige medlemmer.
Forslag til vedtak: Årsmøte i kretsen velger 1 vara styremedlemmer.
Kretsstyrets innstilling: Forslaget vedtas.

6 Aktivitetsplan
6.1 Strategisk plan for 2014/2015
Forslag fra kretsstyret
Kretsens strategiske satsingsområder 2014 – 2015
1. Utvikle en mer effektiv drift av organisasjonen.
Det er ønskelig at driften av kretsen skal moderniseres og drives mer i tråd med tiden.
Nettsiden vår skal være lett å navigere samt enkel å nytte til påmeldinger.
2. Motivere og støtte nye ledere til å delta på kurs, gjennomføre turer med
overnatting ute og motivere for god gruppeledelse.
Kretsen ser det som viktig at flest mulig deltar på kurs innen forskjellige emner i speiding. Det
er 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. Det er viktig at vi som
friluftsorganisasjon videreutvikler og jobber mot en slik kunnskap og profil.
3. Motivere og legge til rette for et bredere samarbeid mellom de forskjellige
roverlagene.
Kretsen ser det som viktig at alle roverlag får mulighet til å jobbe sammen, lære av hverandre
og ha sosiale treffpunkt gjennom året. Mange roverlag er små og forsvinner inn i gruppens
arbeid uten å få ta vare på sin egen særegenhet. 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.
4. Arbeide for at det etableres en ny speidergruppe.
Å starte nye speidergrupper er både hardt og utfordrende arbeid. Vi trenger ildsjeler og
entusiaster til dette arbeidet, men med hjelp og støtte fra kretsen bør man kunne ha som mål
å få startet en ny gruppe i løpet av perioden. (I Sandnes regionen har) Det har etter hvert blitt
flere bydeler der man savner andre fritidsaktiviteter enn fotball og friidrett. Gjennom skolene
og kommunen sin fritidskonsulent kan det være interessant å lufte stemningen for oppstart
av en ny speidergruppe, finne ut om det i området bor «gamle» speidere som har lyst til å
være med. Kan det startes foreldrespeiding som en start for eksempel? Her er mange
muligheter og mange utfordringer.
Kretsens arbeidsplan (arrangement) legges fortløpende ut på www.vesterlen.no. Kretsens
strategiske plan vil være et viktig styringsredskap sammen med de ønsker gruppene har.

Side 21

Sakspapirer Årsmøte i Vesterlen krets

pr.24.februar 2014 – med 2 rettelser valg og
kandidater til speider- og roverforum

Kretsstyret vil ta ansvar for at mest mulig av kretsens program er datofestet før hvert nytt
«speiderhalvår» starter. Det vil si at gruppene kan bruke programmet pr.1.6 og 1.12. som
retningsgivende ved planlegging av egne aktiviteter.
Kretsstyrets innstilling: Forslaget vedtas.

7 Budsjett
7.1 Budsjett for Vesterlen krets for 2014
Fremlegges av Lars

Kommentar:
Budsjettet har vært ute til høring gjennom bl.a. gruppeledersamling i januar.
Kretsstyret innstiller:
A) Forslag til budsjett for 2014 godkjennes
B) Kretsstyret får fullmakt til å foreta omprioriteringer innenfor budsjettets ramme
C) Kretsstyret får fullmakt til å bruke inntil kr.250.000,- til toaletter på Camp773 av pengene
som eventuelt kommer ved salg av eiendommer.

8 Valg
8.1 Valg av delegater til Speidertinget 2014
Fremlegges av valgkomiteen
Det skal velges 8 delegater – 3 av disse skal være under 25 år. I tillegg velges
varamedlemmer (ubegrenset). Kun en representant fra hver gruppe kan reise som delegat
(kan være vare – hvis en fra samme gruppe melder forfall). Velges for 2 år.
John Steinar Aske
Cato Bjerkeli
Torstein Hafsøe
Lars Meling Hultin
Vibekke T. Lillestølen
Nils Lindås
Herdis Meldal
Sigurd Mo
Ivar Anton Nøttestad
Mari Sakkestad
Tor Børge Salvesen
Bjørn Soltvedt
Ingvar Undheim
Alf Årsvoll

Hundvåg MS
1.Sandnes
RBG
Strand/Jørpeland
Riska FSK
1.Sandnes
Hinna
1.Tananger
Madla
Hinna
1.Sandnes
Godeset
Hå-Nærbø
Randaberg

Under 25 år
Asbjørn Hogstad
Sondre Aaberg Lura
Øystein Myrås Olsen
Ole Kristian Osmundsen
Erlend Lunde Runestad
Mari Sakkestad

Hinna
1.Lura
Randaberg
Tasta
Hinna
Hinna - er over 25 år og er derfor flyttet opp
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Bryne

Tilleggsforslag fra kretsstyret: Hvis valgte delegater melder forfall og det ikke er nok
varamedlemmer får kretsstyret i fullmakt og utnevne delegater.
Bakgrunnen er at tross mange delegater meldte så mange forfall til sist Speiderting at
kretsen ikke brukte alle delegatplasser/stemmer.

8.2 Valg av delegater til Speiderforum
Fremlegges av kretsstyret
Det skal velges 2 delegater og minst 2 varamedlemmer for ett år
Speiderforum i kretsen innstiller følgende delegater:
Forslag:
Ann Helen Hagen
Hinna
Bjørnar Langeland
Strand/Jørpeland
Benedicte Pettersen(vara)
Randaberg
Rolf Magnus Sandvik (vara)
Strand/Jørpeland
Tilleggsforslag fra kretsstyret: Hvis valgte delegater melder forfall og det ikke er nok
varamedlemmer får kretsstyret i fullmakt og utnevne delegater.

8.3 Valg av delegater til Roverforum
Fremlegges av kretsstyret
Det skal velges 2 delegater og minst 2 varamedlemmer for ett år
Roverforum i kretsen innstiller følgende delegater:
Forslag:
Oskar Leirvåg
1. Egersund
Solveig Dahl Nøttestad
1. Sandnes
Marthe Thorsen Svoldal (vara)
1. Sola
Sondre Lura (vara)
Lura
Tilleggsforslag fra kretsstyret: Hvis valgte delegater melder forfall og det ikke er nok
varamedlemmer får kretsstyret i fullmakt og utnevne delegater.

8.4 Valg av varamedlemmer til kretsstyret
Fremlegges av valgkomiteen
Forutsetter vedtak i sak om valg av varamedlemmer til kretsstyret. Valg av
varamedlem for ett år
Forslag:
Marianne Kåstad
Bryne
Kandidaten er satt på valg ved en feil.
Valgkomiteen har ikke fått kandidater.

8.5 Valg av møteledere
Fremlegges av kretsstyret
Valg av 2 møteledere og varamøteleder for ett år:
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Forslag:
Jon Alsos
Lars Meling Hultin
Ingrid Nordbø - varamøteleder

Fureneset
Strand Jørpeland
Norges speiderforbund

Tilleggsforslag fra kretsstyret: Hvis valgte delegater melder forfall og det ikke er nok
varamedlemmer får kretsstyret i fullmakt og utnevne delegater.

8.6 Valg av revisor
Fremlegges av kretsstyret
Valg av revisor for ett år
Forslag:
Marion Kjellesvik

Madla

Tilleggsforslag fra kretsstyret: Hvis valgte delegater melder forfall og det ikke er nok
varamedlemmer får kretsstyret i fullmakt og utnevne delegater.

8.7 Valg av valgkomite
Fremlegges av kretsstyret
Valg av valgkomite for ett år
Forslag:
Asbjørn Bryne Hogstad
Emiel Janssen
Ingvild Veen

Hinna
Madla
Hinna

Tilleggsforslag fra kretsstyret: Hvis valgte delegater melder forfall og det ikke er nok
varamedlemmer får kretsstyret i fullmakt og utnevne delegater.

9 Avslutning
Stavanger, 18.februar 2014
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