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2 Konstituering
2.1 Godkjenning av representantene
Forslag: Direkte medlemmer Jon Alsos får stemmerett

2.2 Godkjenning av tellekorps
Hinna speidergruppe. Ansvarlig:
Borghild Dydland, ikke stemmerett
Linda Namtvedt, ikke stemmerett
Karoline Nygård ikke stemmerett
Ingeborg Vrenne
Nina Helene Bringedal
Kretsstyret innstiller: Tellekorpset godkjennes

2.3 Valg av to referenter
Kretsstyret innstiller: Liv Margaret Aksland (Tasta) og Lovise Mæland (Tananger sjø)

2.4 Valg av to delegater til å underskrive protokollen
Kretsstyret innstiller: Alf Årsvoll OLSEN (Randaberg) og Silje D. Ranhoff (2.Stavanger)

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 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.
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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.
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
imot.

I protokollen føres inn alle forslag og de vedtak som blir gjort, med antall stemmer for og

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 2015 godkjennes

3 Årsmelding
3.1 Kretsstyret
Kretsstyret pr. 31.12.14
Kretsleder
Sigrun A. Vagle til 6/11-13
1. Sandnes
Visekretsleder
Trond Haugland
Godeset
fungerende kretsleder fra 6/11-13
Styremedlemmer
Torstein Hafsøe
Rovernes beredskapsgruppe
Lars E. Hauge
Madla
Ida H. Mykkeltveit
Hinna
Eve Nordvall
Kverneland
Arne A. Qvindesland
Tasta

3.2 Administrasjon
Daglig leder:
Kretskontor:

Ivar Anton Nøttestad, ansatt i 100% stilling
Revheimsveien 126, 4043 Hafrsfjord. Tlf. 950 31 101

Regnskapsfører:

Hege Fondevik Forland

E-post-adresse:
Nettsider:

post@vesterlen.no
www.vesterlen.no
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3.3 Medlemstall pr 31.12.14
Gruppenavn
Vesterlen krets (Veteraner)
Godeset speidergruppe
1. Egersund speidergruppe
Madla speidergruppe
2. Stavanger speidergruppe
Hinna speidergruppe
Hundvåg I speidergruppe
Tasta speidergruppe
Randaberg I 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 beredskapsgr.
Furuneset speidergruppe
Sjernarøy speidergruppe
Bru sjøspeidergruppe
Rennesøy speidergruppe
Egersund FA speidergruppe
Sandnes FA speidergruppe
Stavanger BSK speidergruppe
Bryne FSK speidergruppe
Riska FSK speidergruppe
Lye BK speidarar
2. Flekkefjord MS speidergruppe
Hundvåg MS speidergruppe
Sandnes MS speidergruppe
Stavanger MS speidergruppe
Stavanger MSK speidergruppe

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

GL/Total
Under 26 Under 26 år Sum
Sum
25/+25
år 2013
2014
2014
endring
endring
45 1 Veteran
-1
1
2
1
1+2+3
60
-1
47
47
0
1+4+6
91
-1
86
83
-3
290 1+10+29
-27
227
207
-20
1+2+2
40
0
30
28
-2
1+6+15
170
0
143
140
-3
1+2+5
61
-6
57
53
-4
1+2+4
56
-22
68
48
-20
1+2+5
69
3
58
64
6
1+2+5
68
1
51
53
2
1+9+16
241
9
190
195
5
1+1+0
1
0
0
0
0
1+4+6
97
0
72
78
6
1+4+7
106
14
73
87
14
1+9+16
242
-3
194
189
-5
1+1+2
23
-1
22
21
-1
1+3+5
79
-12
69
65
-4
1+3+5
75
10
52
61
9
1+2+5
42
-16
45
32
-13
1+1+3
35
-16
44
31
-13
1+5+10
146
1
78
80
2
0
-18
1
0
-1
1+1+1
13
5
6
11
5
1+2+4
54
4
38
38
0
1+1+2
22
-3
13
16
3
1+2+5
67
3
56
59
3
1+1+0
3
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
1+2+5
43
43
0
35
35
1+1+1
14
-7
15
10
-5
1+1+0
7
-1
0
0
0
1+1+1
18
3
8
10
2
1+1+0
5
0
0
0
0
1+1+1
13
0
10
10
0

2299

-39

1754

1753

-1
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3.4 Kretsens tillitsvalgte
Kretsen har i tillegg til kretsstyret følgende tillitsvalgte pr. 31. desember 2014:

3.4.1 Delegater til Speiderting
Følgende er valgt for 2 år på årsmøte 2014
(disse møtte også som delegater på november Speidertinget 2014)
Asbjørn Bryne Hogstad u/25 år
Helene Jåtun Vigane u/25 år
Torstein Hafsøe
Øystein Myrås Olsen u/25 år
Sondre Aaberg Lura
Ivar Anton Nøttestad
Lars Meling Hultin
Tor Børge Salvesen

Hinna
Bryne
RBG
Randaberg
1. Lura
Madla
Strand Jørpeland
1. Sandnes

Vara:
Herdis Meldal (vara for Asbjørn)
Cato Bjerkeli
Bjørn Soltvedt
Sigurd Mo
Ole Kristian Osmundsen u/25 år
Nils Lindaas
Alf Årsvoll Olsen
John Steinar Aske
Mari Sakkestad
Erlend Lunde Runestad u/25 år
Ingvar Undheim
Vibeke T. Lillestølen

Hinna
1. Sandnes
Godeset
1. Tananger sjø
Tasta
1. Sandnes
Randaberg
Hundvåg MS
Hinna
Hinna
Hå Nærbø
Riska FSK

3.4.2 Delegater til speiderforum
Følgende er valgt for 2 år på årsmøte 2014:
(disse deltok også som delegater på speiderforum 2014)
Ann Helen Hagen
Bjørnar Langeland

Hinna
Strand Jørpeland

Vara:
Benedicte Pettersen
Rolf Magnus Sandvik

Randaberg
Strand Jørpeland

3.4.3 Delegater til roverforum
Følgende er valgt for 2 år på årsmøte 2014:
(disse deltok også som delegater på roverforum 2014)
Oskar Leirvåg
Solveig Dahl Nøttestad

1. Egersund
1. Sandnes

Vara:
Marthe Thorsen Svoldal
Sondre Aaberg Lura

1. Sola
1. Lura
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3.4.4 Valgkomité
Følgende ble valgt for 1 år på årsmøte 2014:
Asbjørn Bryne Hogstad
Hinna
Emiel Janssen
Madla
Ingvild Ween
Hinna

3.4.5 Møteledere for kretsting
Følgende ble valgt for 1 år på årsmøte 2014
Jon Alsos
Direkte medlem krets
Lars Meling Hultin
Strand Jørpeland
Varamøteledere:
Ingrid Nordbø

Direkte medlem krets

3.4.6 Revisor
Følgende ble valgt for 1 år på årsmøte 2014:
Marion Kjellesvik

3.5 Ledertrenere
Lars Atle Andersen
Anne Brit Egeland
Reidun Egeland
Eli Godeseth
Ola Helgeland
Vibeke Bø Langeland
Torbjørn Larsen
Nils Lindaas
Geir Martens
Lovise Mæland
Livar Risa
Tor Børge Salvesen
Gunnar Skundberg
Tønnes Ognedal
Asbjørn Bryne Hogstad
Sondre Lura

Tasta
1.Sola
Hinna
Direkte medlem
1. Sandnes
Strand Jørpeland
Hinna
1. Sandnes
1. Sola
1. Tananger Sjø
1. Sola
1. Sandnes
2. Sandnes Sjø
Direkte medlem
Hinna
Lura

3.6 Kretsens komitéer
3.6.1 Kretsens komitéer
Ledertrenerkomitéen:
Følgende var oppnevnt til 31.01.2015:
Nils Lindaas, leder
1. Sandnes
Vibeke Bø Langeland
Strand Jørpeland
Solveig Hellstrøm
Randaberg
Tønnes Ognedal
Direkte medlem
Tor Børge Salvesen
1. Sandnes
Gunnar Skundberg
2. Sandnes Sjø
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Furuneskomitéen/Camp773:
Følgende var oppnevnt til 31.10.2014:
Livar Risa, leder
1. Sola
Gunnar Skundberg
2.Sandnes sjø
John Steinar Aske
Hundvåg MS
Reidun Egeland
Hinna
Heidi Haugland Tveit
Madla
Arvid Langeland
Strand Jørpeland
Trond Haugland
Godeset/ Kretsstyret
Fra 1.11.2014 oppnevnte kretsstyret medlemmer til eget styre for Camp773 (se Camp773)
	
  
Året begynte med nasjonal ledertreningssamling i januar. Veteranene hadde en dagstur til Camp
773 24/4. Furunesedagene ble avholdt 23.-25.mai og Jota Joti 18.-19.oktober. Kjøkkenet på låven
ble ferdigstilt i januar 2014, og annet arbeid som er gjort er: ferdig å montere ventilasjon på kjøkken
på låven, pipen på låven malt innvendig, dusjkabinett på låven montert, diverse snekkerarbeid og
paneling på låven, installert lys og opplegg til ovn i pumpehuset, montert flere utelys, montert nytt
toalett i OG-hytten, drenert og grøftet til Kretsleir 2015 og alle jorder kjørt over med beitepusser. Det
har blitt avholdt 4 styremøter i løpet av 2014, og 5 dugnader. Det har vært lite oppmøte fra gruppene
på dugnadene.

3.7 Kretsens/komitéenes arrangementer m.v.
3.7.1 Kretsting
Årsmøtet ble avholdt den 4.mars 2014 i kantinen til BP Norge på Forum. Teknisk arrangør var
Godeset speidergruppe sammen med kretsstyret. Jon Alsos og Lars Meling Hultin var møteledere.
79 delegater og 2 observatører var registrert. Total 20 grupper var representert. Varaordfører i
Stavanger kommune Bjørg Tysdal Moe, speidersjef Knut Slettebak og kretsleder i KM John Ottar
Motland hilset til årsmøte.
Årsmøtet behandlet kretsens årsmelding, regnskap, strategisk plan og budsjett. Det ble valgt
delegater til Speiderting, speider- og roverforum, møteledere, valgkomite og revisor.
Kretstinget vedtok å skille ut Camp773 som en egen organisasjon, kretsstyret har gjennomført
vedtaket. Det ble også vedtatt at kretsstyret skulle foreslå sak til speidertinget ang.
organisasjonsstruktur i speideren. Forslaget som ble utarbeidet ble vedtatt på Speidertinget.
Kretstinget vedtok å selge 7.Stavanger sin hytte på Maudland og Blåhei speiderhytte. Blåhei er
solgt, mens 7. Stavanger sin hytte ligger for salg..
.
Det ble vedtatt at det skal velges en ett varamedlem til kretsstyret. Dette følges nå opp av
valgkomiteen.

3.7.2 Kretsstyret
Kretsstyret har hatt 9 møter og behandlet 106 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 og årsmøtesaker.

3.7.3 Aktiviteter
Aktivitetene for 2014 ble ivaretatt av daglig leder i samarbeid med kretsstyret og aktuelle komiteer
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.
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3.7.4 Veteraner
Veteran- komiteen valgt på årsmøtet i Randaberg, 21. mai 2014:
Leder
Else Karin Bjelland
Randaberg OG
Valgt for 2 år
Kasserer
Liv Bruland
Randaberg OG
Valgt for 2 år
Sekretær
Marta Eliassen
Stavanger OG-3
Ikke på valg i 2014
Komitemedl.
Oddveig Salte
Hå-Nærbø OG
Valgt for 2 år
Komitemedl.
Torunn Veland
Strand-Jørpeland OG
Ikke på valg i 2014
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Totalt

Veteran- grupper
Bryne
Hinna-2
Hå – Nærbø
Mosikken
Randaberg
Stavanger-2
Stavanger-3
Strand-Jørpeland
Sørmarka

Leder
Aud Steinsland
Berit Sikveland
Oddveig Salte
Olaug P. Selvaag
Karin Nising
Bell Bratteli
Bjørg Helstrup
Else Nedrebø
Elisabeth Alfsen

Antall medl.
4
2
6
7
5
1
7
5
11
48 medlemmer

22. februar 2014 - Tenkedagen: Også i år ble 22. februar feiret med felles veteran-samling. Vi var
32 til stede, vi åpnet møtet med flaggutfoldelse, - så fulgte løftefornyelse og innsamling av
Tenkedagspenger. - Heidi viste film fra Landsleir-2013. --- 100-åringen, Kari Solberg, Bryne OGgruppe fikk overrakt blomster og hun fortalte litt fra sitt ”speiderliv”.
Speidermuseet: Flere veteraner hjelper til på museet med registrering, - de deltar også på andre
arrangement og på julemøtet der.
Kretsting i Vesterlen krets 2014: Else Karin og Marta deltok på kretstinget som representanter for
veteranene.
Furuneset: Strand-Jørpeland veterangruppe inviterte også dette året til en kosedag på Furuneset.
Vi var til sammen 32 som samlet oss til god mat og hygge der inne. Det var veldig interessant å se
restaureringen av låven og alt som var gjort det siste året.
Lands-treff for NSF-Veteraner 2014: Årets landstreff og årsmøte for veteranene ble i år arrangert i
Oslo. Vi var 8 deltakere fra Vesterlen krets.
Basaren 2014: Årets basar ble arrangert som vanlig på Madla Bydelshus med godt salg av både
lodder og årer, - og kr 20.000 ble også i år oversendt til Vesterlen krets v/Furuneset Speidertun.
Førjuls-samling på Jørpeland: Det er blitt en tradisjon at veteranene samles på Verkshotellet til
førjulskos med lutefisk/torsk på menyen. En hyggelig avslutning på året med konkurranser og
gamle speidersanger på programmet.
Marta Eliassen, Sekretær

3.7.5 Vesterlen speidermuseum
Følgende var oppnevnt til 31.12.2014:
Egil Bjelland, leder
2.Stavanger

2014 ble et travelt og spennende år på museet, med mange oppgaver og mange
besøkende. Omvisning av 9 speidergrupper av NSF og KFUK-KFUM speidere. Flere OG
grupper har hat et av sine medlemsmøter på museet. Stavanger speiderne hadde et
medlemsmøte hos oss med utdeling av 10 års merke. Ytraberget båtforening har hatt et
medlemsmøte i museets lokaler. I sommer hadde vi besøk/omvisning for Sola Ysmen klubb
med vennskapsklubb fra Ringkøbing, Danmark. Utenlandsbesøk har vi også hat, helt fra
Malaysia. Besøk av Lions medlemmer. Sola kulturetat har besøkt museet, avtalen om
8
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lokalene på Våganes gjelder ut år 2015. På friluftsdagen i mai var der veldig mange inn om
museet, Vi hadde bra vær og KFUK-KFUM speiderne hadde Opodager Camp på området
den samme weekend. De var med og arrangerte trimløype og alle deltok i arrangementene.
Vi har hatt 5 møter på kveldstid med tidligere speidere og speiderledere. Målet med møtene
er å få skrevet opp alle gruppene som har eksistert i Vesterlen krets fra 1911 og fram til
sammenslåingen i 1978. På slutten av året er vi kommet i gang med å legge alle
opplysningene inn på data. Førjuls dager samler hvert år ca. 30 speidervenner til noen
hyggelige timer på museet. I 2014 har vi hat besøk av en del speider, speidergrupper og
andre speidervenner som ønsker å låne effekter til ulike speiderarrangement. Som for
eksempel, speideruniformer til bruk i 17. mai toget. Flagg, banner, diplomer, bilder og eldre
speidereffekter lånes ut til gruppenes jubileer eller andre arrangement. Ved opptelling av
besøkende som har vert inne om museet kommer vi til et tall på vel 1000 gjester. Museet
har hatt utstilling i Varden kirke i forbindelse med «Varden dagene» I september deltok vi på
speider museums konferanse i Hillerød, Danmark med 7 speiderledere fra museet.
Vi er nå 16 personer som jobber med forskjellige oppgaver for museet. I løpet av 2014 har
disse gitt museet en dugnadsinnsats på 2.486 timer. En stor takk til alle for flott innsats.
Egil Bjelland

3.8 Camp773
3.8.1 Camp 773
Følgende er oppnevnt til styret i Camp773 fra 1.11.2014:
Heidi Tveit, leder
Madla
Silje Dons Ranhoff
2.Stavanger
Livar Risa, leder
1. Sola
Arvid Langeland
Strand Jørpeland
Trond Haugland
Godeset
Det har blitt avholdt ett styremøte og et budsjettmøte i foreningen i 2014, og lagt møteplan for
årsmøte og våren 2015. En dugnad ble avholdt i forbindelse med styremøte. Her ble det blant annet
ryddet i kjeller i hovedhuset, montert utelamper på hovedhuset og ryddet på kjøkken.
Veteranene har avholdt basar, og har overført kr.20.000,- til Camp 773 Foreneset
Strand kommune skal adressere alle fritidsboliger i kommunen, og Camp 773 Forneset har fått
adresse Foreneset 1 (hovedhuset), Foreneset 3 (låven), Foreneset 5 (Roverhytten) og Foreneset 7
(OG-hytten) I uke 45 ble septiktank tømt. NVE var på befaring 30.oktober vedr.kraftutbyggingen.
I november var det møte med Forsand Strand kommune om støtte til drift av Camp 773 Foreneset
og tilrettelegging av publikumstoalett. I november var det også møte med Strand turlag om å benytte
Camp 773 Foreneset som base på 7-nutsturen, og i samarbeid utarbeider vi nye kart over området.
I desember ble kart montert på vegg på hovedhuset.
2014
Totalt helger
23
Totalt overnattingsdøgn ca. 1400

2013
25
2215

2012
20
1872

2011
23
1830

2010
21
2200

2009
19
1450
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3.9 Sluttord
Da var speideråret 2014 historie og kan oppsummeres slik,
Som fungerende kretsleder har jeg hatt gleden av å samarbeide med et godt og aktivt styre, styret
jobber godt i lag og skaper gode resultater. Tusen takk for innsatsen.
Vi har brukt en del ressurser på opprydding og omorganisering i kretsen, dette gir nå resultater i
enklere og mere oversiktlig drift. Nettsidene i kretsen er blitt oversiktlige og godt brukt, der
påmelding til kurs og møter kan gjøres enkelt og til alle tider. Håper at alle nyter godt av dette.
Kretsens gruppeledelse-samling i Riga ble en suksess høsten 2013. Mye som ble sagt og bestemt
der kom til å prege speideråret og videre drift fremover. Dette viser at slike fora er viktige og gir
styret gode tilbakemeldinger på hva gruppene ønsker av kretsen og hvilken kurs vi skal ha. Styret
arbeider for ny samling høsten 2015.
Trygge ledere kom frem som et tema på samlingen i Riga. Trygge ledere er ledere som driver
patruljearbeid, har patruljer på haik og førerpartruljer. Med tanke på dette fikk ledertreningen i år en
litt annen vri, vi har hatt ledertreningsuker. Dette har vært veldig populært og med stor deltakelse.
Over 100 ledere har vært på kurs, noe som langt på vei vil tilsi at vi på kretsleiren 2015 har med oss
ledere som er kurset og er «trygge ledere». Vi har også hatt en del emnekurs, kurs i kanopadling
viste seg å være et svært populært kurs som kretsen ønsker å gjenta med et offisielt kano-slepp 1
mai. Alle emnekurs blir annonsert på nettsidene så det er bare å følge med og melde seg på.
Meet me ble navnet på kretsleiren som er på Camp773 første uke i august 2015. Leirsjef og komite
er satt og er godt i gang med forberedelsene. Gruppene jobber frem mot leiren med månedlige
forhåndsoppgaver som viser at speidere kan. Kretsleir er en viktig del av kretsarbeidet, håper derfor
at vi ser de aller fleste av kretsens grupper på leir i august.
Camp773 har hatt bra utleie i 2014, mange speidergrupper har brukt stedet, vi har og hatt utleie til
skoler og private grupper. Tusen takk til alle som bruker stedet. Camp773 fremstår i dag som et flott
leirsted, med gode fasiliteter og gode tilbud til aktiviteter. Nytt kart er montert på yttervegg og nye
turkart er på plass. Kartene er et samarbeid med Strand turlag, hvor de merker opp turalternativer i
terrenget, som også blir avmerket på hoved kart. Dugnadene som er arrangert av Furunes komiteen
har vært lite besøkt, så her har gruppene en jobb å gjøre for å følge opp egne vedtak i tinget.
Dugnad er viktig for at vi skal klare å vedlikeholde Camp 773 innenfor de midler vi har til rådighet og
holde den standarden som vi ønsker.
Furunes komiteen ble nedlagt i november og erstattet av en egen organisasjon med navnet
Camp773. Organisasjonen har eget org.nr. og eget styre. Vi ser at dette blir mere oversiktlig når det
gjelder arbeidsoppgaver, ansvar og økonomi. Kretsstyret ser frem til et godt samarbeid med
Camp773 styret.
Kretsen overtok hyttene til Sameiet Blåhei og 7 Stavangers hytte på Mauland i 2013. Hyttene er
vedtatt å selges. Blåhei har blitt solgt, mens 7 Stavangers hytte ligger for salg.
Vi håper at dette løser seg i løpet av 2015, slik at vi kan omsette ubrukte verdier til aktiv speiding.
Vi har i år erstattet stillingen kretssekretær med stillingen daglig leder i kretsen.
Kretsstyret synes dette har fungert godt. Det er viktig at den ansatte oppleves at arbeidsoppgavene
stemmer overens med stillingsbeskrivelsen. Kan vel si at uten daglig leder i kretsen hadde jobben
som fungerende kretsleder blitt uoverkommelig for min del. Ønsker å takke for en flott innsats.
Vil til slutt ønske det nye kretsstyret lykke til med speiderarbeidet i kretsen, mye spennende som
skjer i 2015 med Kretsleir, NM og friluftslivets år.
Trond Haugland, fung. kretsleder
Kretsstyret innstiller: Årsmelding for 2014 godkjennes
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4 Regnskap
4.1 Resultatregnskap for Camp773
Regnskap 2014
	
  Camp	
  773	
  regnskap	
  
Driftsinntekter 773
Andel Blåhei
Tilskudd/gaver Camp 773

Driftsutgifter Camp773
Tilbakebetaling lån 2014
Lønn
Fornying Camp 773

	
  

Budsjett 2014

141 950 	
  
53 821 	
  
195 771
-124 712 	
  
	
  
-71 089 	
  
-‐195	
  801	
  

	
  
	
  
	
  
-‐30	
   	
  
	
  
Kretsstyret innstiller: Regnskapet for Camp 773 for 2014 godkjennes.
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4.2 Regnskap for Vesterlen krets
Regnskap 2014

Budsjett 2014

	
  
Driftsinntekter
Medlemsinntekt
Samarbeidsavtaler
Salgsinntekter
Tilskudd/gaver
Tilskudd fylket
Tilskudd lønn
Tilskudd/gaver Camp 773
Aktivitetsinntekter
Sentrale arrangement
Ledertreningsinntekter
Speidermuseet inntekter
Rigatur inntekter
Driftsinntekter 773
Blåhei
Avsetning Kretsleir
Andre driftsinntekter
Sum Driftsinntekter

315 895
25 000
0
37 819
249 070
95 690
53 821
53 161
31 863
93 550
11 630
103 950
141 950
129 962
50 000
1 100
1 394 460

390 000
60 000
30 000
50 000
300 000
0
0
220 000
40 000
150 000
10 000
0
110 000
0
50 000
30 000
1 440 000

180 000
80 000 c.
d.
80 000 e.
5 000 f.
150 000 g
10 000
0
0
0
50 000
0
1 195 000

Driftskostnader
Lønn
Utgifter tilskudd/gaver
Aktivitetsutgifter
Sentrale arrangement
Ledertreningsutgifter
Strategsk prosjektutgifter
Speidermuseet utgifter
Kretskontoret utgifter
Kretsstyret utgifter
Rigatur utgifter
Driftsutgifter Camp773
Andre eiendommer utgifter
Fornying Camp 773
Andre driftsutgifter
Sum Driftskostnader

-605 882
-3 396
-68 361
-112 616
-97 704
-54 290
-21 863
-171 884
-20 822
-103 950
-124 712
-26 748
-71 089
-1 731
-1 485 048

-640 000
0
-200 000
-70 000
-100 000
-90 000
-20 000
-155 000
-5 000
0
-110 000
-10 000
-50 000
0
-1 450 000

-650 000 h.
0
-64 000
-40 000
-120 000
0
-20 000
-150 000
-20 000
0
0
-20 000
0
-10 000
-1 094 000

-90 587

-10 000

101 000

8 868
-3 708
5 160

30 000
0
30 000

8 000
-3 000
5 000

-85 427

20 000

106 000

Finansposter
Renteinntekter
Renteutgifter og gebyrer
Sum Finansposter

Budsjett 2015
400 000 a.
240 000 b.

Kretsstyret innstiller: Regnskapet for Vesterlen krets for 2014 godkjennes
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Balanse	
  Vesterlen	
  krets	
  
EIENDELER

	
  

Forhåndsleie Frikvarteret

72 200,00

Påløpt inntekt

25 000,00

Brukskonto: 3201.30.18625

362 144,03

Sparekonto: 3201.30.18714

222 091,51

SUM EIENDELER

681 435,54

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital Vesterlen krets av NSF
Egenkapital Camp 773
Avsetning Kretsleir
Årsresultat
Lån Camp 773/Kretsleir
SUM EGENKAPITAL OG GJELD

825 026,03
0
50 000,00
-85 427,49
-108 163,00
681 435,54

4.3 Inndekning årsresultat
Årsresultat for Vesterlen krets for 2014 hadde et samlet underskudd på 85 427,49
Kretsstyret foreslår: Underskudd 2014 dekkes inn på 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 Bruk av Camp 773 til kurs og ledertreff
Forslag fra Randaberg speidergruppe
Randaberg speidergruppe foreslår at kretsen tar stilling til hvor hovedfokus av kretsens kurs og
møter skal legges. Patruljeførerkurs, førerpatruljekurs og lederkurs. Camp773 trenger inntektene og
plassen gir speidere og ledere nyttig kjennskap om plassen for videre bruk av Camp773. Det er
enkelt å reise ditt og rovere kan bruke roverhytte, både til turer, base og nyttårsfeiring om de vil.
Forslag: Det stemmes om at Camp 773 er hovedarena for kurs og samlinger I kretsens
program.
Kretsstyret ser på forslaget som naturlig og viktig og vil fortsatt ha fokus på bruk av Camp773. Når
det gjelder ledertrenerkurs har det vært et ønske fra gruppene at dette arrangeres lokalt og mest
mulig på hverdager. Trinn III som arrangeres til høsten er lagt til Camp 773. Førerpatruljekurs ble

13

Sakspapirer Årsmøte i Vesterlen krets 2015

Versjon 4 pr.3.mars 2015

lagt til Frikvarteret da Camp773 var utleid til speidergrupper aktuelle helger. Nyttårsfeiring på
Camp773 ble slått sammen med et roverarrangement som var på Frikvarteret - og som må være der
på grunn av den forpliktelse RBG har i forhold til beredskap. Kretsstyret ser det ikke tjenlig å ha
konkurrerende aktiviteter. Kretsstyret vil i år prioritere at gruppene gjennom kretsleiren og dets
forberedelser får god kjennskap til alle de positive sidene ved Campen. Høsten patruljeførerkurs vil
hvis det er tjenlig i forhold til målgruppe og program (og hvis det
er ledig) bli lagt til Camp773. Kurs i ledertreningens uken som var lagt til Jørpeland, ble lagt til
Jørpeland speiderhus etter ønske fra lokal speidergruppe.
Kretsstyrets innstilling: Forslaget vedtas som en henstilling til kretsstyret.

5.2 Opphevelse av tidligere vedtak Kretsting
Forslag fra kretsstyret (Ivar legger frem)
Det er gjennom flere år gjort mange vedtak som var aktuelle tidligere men som kretsstyret nå av
ulike årsaker ønsker å ”oppheve”.
1. Deltagelse kretsleir (vedtatt på Årsmøte i Kretsting februar 1984)
Det året kretsen arrangerer sin kretsleir, bør ingen grupper selv arrangere leir eller dra på
utenlandstur.
Det bør gjennom diskusjoner på forhånd være forståelse mellom gruppene (kretsen) på
hvem som blir med og ikke blir med ut i fra konseptet som arbeides frem.
Forslag fra kretsstyret: Oppheves.
2. Kretsens årsmøte (vedtatt på Årsmøte i Kretsting februar 1988)
Årsmøte i kretsting holdes over en dag når saksmengden tillater det.
Dette er en føring kretsstyret legger inn i arbeidsplanen etter høring i gruppene.
Forslag fra kretsstyret: Oppheves.
3. Valg av kretsstyre (vedtatt på Årsmøte i Kretsting februar 1999 og mars 2014)
Kretsleder og visekretsleder, samt 5 medlemmer av kretsstyret velges samtidig for to år. Det
velges ikke varamedlemmer til kretsstyret. Skulle noen slutte i kretsstyret i valgperioden,
velges nytt styremedlem for resterende valgperiode i dennes sted på første kretsting etter at
han / hun sluttet.
Delegater til ”Speiderting” velges det år det ikke velges kretsstyre.
Det velges 1 vara til styret (vedtatt årsmøte i kretsting mars 2014)
Dette vedtaket er nå en innarbeidet rutine i valgkomiteen og opphever dermed vedtaket fra
1999. Instruks og vil bestå til noen foreslår en annen praksis. Praksis være i henhold til NSF
sine lover.
Forslag fra kretsstyret: Vedtak fra 1999 oppheves.
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4. Kretskontingent (vedtatt på Årsmøte i Kretsting februar 1997)
Kretskontingenten er 50% av forbundskontingenten, med de samme rabattordninger som
NSF til enhver tid har.
Kontingentfastsettelse bør følge budsjettet. Dette vedtas av kretstinget hvert år.
Forslag fra kretsstyret: Oppheves.
5. Langtidsplan og arrangementsplan (vedtatt på Årsmøte i kretsting februar 1997)
Årsmøte i kretsting vedtar kretsens langtidsplan. Likeså vedtar kretstinget en aktivitetsplan
over arrangementer for neste kalenderår. Kretstinget trekker linjer for det som skal gjøres.
Datosetting foretas av kretsstyret sammen med komitéen.
Dette er nå en innarbeidet rutine og vil bestå til noen foreslår en annen praksis. Uansett må
praksis være i henhold til NSF sine lover og retningslinjer som sier at kretsen skal ha
strategisk plan.
Forslag fra kretsstyret: Oppheves.
6. Tilskudd til NM i speiding og Rover 5-kamp landsfinale (vedtatt på Årsmøte i kretsting mars
2002, endret i mars 2005)
Kretsen gir tilskudd til reise og startkontingent for patruljer som deltar i NM i speiding og for
roverlag som deltar i Nasjonal Rover 5-kamp.
Tilskuddet begrenses til netto utgifter (faktiske utgifter fratrukket eventuelle andre tilskudd).
Kretsens tilskudd til NM i speiding settes til kr. 20.000,- som fordeles likt mellom de fem
kvalifiserte/deltagende patruljer. Til Nasjonal Rover 5-kamp settes tilskuddet til maksimum kr.
12.000,- som fordeles likt mellom de kvalifiserte/deltagende lag.
Skriftlig dokumentert krav om støtte må sendes kretsen innen utløpet av regnskapsåret.
Tilskudd bør følge budsjettet. Dette vedtas av kretstinget hvert år.
Forslag fra kretsstyret: Oppheves.

6 Aktivitetsplan
6.1 Strategisk plan for 2015/2016
Forslag fra kretsstyret (fremlegges av Ida)
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
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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.
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.
Kretsens arbeidsplan (arrangement) legges fortløpende ut på www.vesterlen.no. Kretsens
strategiske plan vil være et viktig styringsredskap sammen med de ønsker gruppene har. 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 2015
Se budsjettforslag sammen med regnskap pkt. 4.2.
Kommentar til poster i budsjettet
a.) Forutsetter at kretsen tar inn 50% kontingent på nye medlemmer og litt medlemsøkning.
b.) Utleie av daglig leder til Rovernes beredskapsgruppe og Camp 773.
c.) Forutsetter at Stavanger speiderne samarbeider med daglig leder.
d.) Camp 773 fører eget regnskap neste år.
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e.) Aktiviteter går med overskudd til dekning av administrasjons kostnader.
f.) Ingen store sentral arrangement.
g.) Flere lederkurs. Ledertrening går med et overskudd til dekning av administrasjons kostnader.
h.) Deler av stillingen dekkes inn av Camp 773.
Budsjettet har vært ute til høring gjennom bl.a. gruppeledersamling i desember.
Forslag fra kretsstyret
Kretsstyret innstiller:
7.1.1 Gruppenes bidrag til drift av Camp773 settes til 20 timer. Faktureres med kr.250,- pr. time for
ikke utført bidrag med forfall 1.12.2015.Bakgrunn: Det ble på årsmøte i 2013 vedtatt at
gruppene skulle bidra med 20 timers dugnad til drift av Camp773. Dette er blitt fulgt opp av
flere grupper. Andre har ikke bidratt. Når bidrag uteblir må tjenester kjøpes. Kretsstyret ser
det som viktig å følge opp kretstingets vedtak med tiltak for dem som ikke deltar.
7.1.2. Kretskontingent for 2016 settes til 50% av forbundskontingent. Høstkontingent 50% av
årskontingent. Husstandsrabatt kr.50,- Forutsetter at forslag 5.2.4 blir vedtatt.
7.1.3. Det gis i år ett tilskudd tilsvarende påmeldingskontingent til deltakere NM (arrangeres i
Stavanger) Forutsetter at forslag 5.2.6 blir vedtatt
7.1.4. Budsjett for 2015 godkjennes
7.1.5. Kretsstyret får fullmakt til å foreta omprioriteringer innenfor budsjettets ramme
Kretsstyrets innstilling: Forslaget vedtas.

8 Valg
8.1 Valg av kretsleder
Forslag fra valgkomiteen (fremlegges av valgkomiteen)
Det skal velges kretsleder for 2 år.
Forslag:
Eve Nordvall, Kverneland speidergruppe

8.1.b Valg av visekretsleder
Forslag fra valgkomiteen (fremlegges av valgkomiteen)
Det skal velges kretsleder for 2 år.
Forslag:
Trond Haugland, Godeset speidergruppe

8.2 Valg av 6 kretsstyremedlemmer
Forslag fra valgkomiteen (fremlegges av valgkomiteen):
Det skal velges 6 kretsstyremedlemmer for 2 år.
Forslag:
Allis Sand Beisland Hinna speidergruppe
Heidi Bratland, 1.Sandnes speidergruppe
Torstein Hafsøe, Rovernes beredskapsgruppe
Ann Helen Hagen Hinna speidergruppe
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Silje Therese Beyer Olsen, Strand Jørpeland speidergruppe
Per Eivind Solum Madla speidergruppe
Presentasjon av kandidater blir lagt ut senest fredag 27.februar i vedlegg på
http://www.vesterlen.no/aktivitet/316

8.3 Valg av 1 vara kretsstyremedlem
Forslag fra valgkomiteen (fremlegges av valgkomiteen):
Den av kandidatene ved valg av kretsstyremedlem som får færrest stemmer velges til varamedlem
for 2 år.
Det skal velges 1 vara kretsstyremedlemmer for 2 år (tiltrer hvis et kretsstyremedlem ber om fritak
fra vervet).

8.4 Valg av møteledere
Forslag fra kretsstyret (fremlegges av kretsstyret)
Valg av 2 møteledere og varamøteleder for ett år:
Forslag:
Jon Alsos
Lars Meling Hultin
Ingrid Nordbø - varamøteleder

Direkte medlem
Strand Jørpeland
Direkte medlem

8.5 Valg av revisor
Forslag fra kretsstyret (fremlegges av kretsstyret)
Valg av revisor for ett år
Forslag:
Marion Kjellesvik

8.6 Valg av valgkomite
Forslag fra kretsstyret (fremlegges av kretsstyret)
Valg av valgkomite for ett år - ble gjort feil i fjor - valgkomiteen skulle vært valgt for 2 år.
Forslag på gjenvalg:
Bjørn Soltvedt
Asbjørn Bryne Hogstad
Emiel Janssen
Ingvild Ween

Godeset
Hinna
Madla
Hinna

9 Avslutning
Stavanger, 18.februar 2015
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