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Årsmøte Kretsting Vesterlen krets 2019 
Kretsstyret vil med dette ønske velkommen til årsmøte i Kretsting tirsdag 5.mars 
2019. Årsmøte er i år lagt til den Internasjonale skole i Stavanger med Madla 
speidergruppe som vertskap. Det blir registrering og middag fra kl.17.00 - 17.30. 
Åpning presis kl.17.30. Påmelding må inneholde fullt navn, speidergruppe og om du 
er over eller under 25 år. Det er ingen påmeldingsfrist til selve årsmøte. Men alle 
som er påmeldt innen senest søndag 3.mars får gratis middag. Påmeldte etter dette 
blir fakturert kr.100,- for middag. Madla speidergruppe selger kaffe, brus og kaker 
som betales med Vipps eller kontanter.  
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2 Konstituering 
Valgte møteledere er  
Lars Meling Hultin  Strand Jørpeland 
Ingrid Nordbø   1.Sandnes 
Vara: 
Allis Beisland   Hinna 
 

2.1 Godkjenning av representantene 
Kretsstyret innstiller: Representantene godkjennes 

2.2 Godkjenning av tellekorps 
Kretsstyret foreslår:  
Representanter fra Madla speidergruppe (navn fremlegges på møte) 
   
Kretsstyret innstiller: Tellekorpset godkjennes 
  

2.3 Valg av to referenter 
Kretsstyret foreslår:  Tove Karin Hansen, Riska speidergruppe 
   Ragnhild Vagle, 1.Sandnes speidergruppe 
 
Kretsstyret innstiller: Referenter godkjennes  

2.4 Valg av to delegater til å underskrive protokollen 
Kretsstyret foreslår: Forslag kommer på møte  
 
Kretsstyret innstiller: Delegater godkjennes  
 

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. 
 
Alle valg foregår skriftlig når det er mer enn en kandidat, eller når en av representantene forlanger det.  
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Kandidater er alle som er oppført på ̊ valgkomiteens liste over dem som har sagt seg villige til å motta valg. 
 
Ved valg på flere personer til samme verv skjer valget i en eller flere valgrunder. Hver valgrunde kan bestå av 
flere omganger. For  bli valgt skal en kandidat ha mer enn halvparten av de avgitte stemmene. Blanke 
stemmer teller ikke med. Hver representant kan stemme på ̊ inntil to kandidater, og inntil to kandidater kan 
bli valgt i hver valgrunde. Om ingen kandidater har fått mer enn halvparten av de avgitte stemmene i en 
valgomgang, gården som har færrest stemmer ut før neste valgomgang. Når(minst) en kandidat er valgt, er 
valgrunden avsluttet. I neste valgrunde er alle kandidater igjen med.  
 
Ved stemmelikhet som gjør at et valg ikke kan av gjøres foretas omvalg en gang, og deretter loddtrekning. 
 
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 2019 godkjennes 

3 Årsmelding 2018 

3.1 Kretsstyret 
Kretsstyret  
Kretsleder  Eve Nordvall   Kverneland speidergruppe 
Visekretsleder  Per Eivind Solum  Madla speidergruppe 
Styremedlemmer  Silje Therese Beyer Olsen Strand Jørpeland speidergruppe 
   Morten Ib Andersen  Tasta speidergruppe 
   Torunn Fjelde Hansen  Riska speidergruppe 
(permisjon fra 1.8.18) Benedicte Pettersen  Randaberg speidergruppe 
(permisjon fra 4.11.18) Ole Christian Wigestrand Egersund FA speidergruppe 
Vara (fast fra 1.8.18): Haakon Kaspers Kristiansen Hinna speidergruppe 
 
Daglig leder:   Ivar Anton Nøttestad, ansatt i 100% stilling  
Kretskontor:   Revheimsveien 126, 4043 Hafrsfjord. Tlf. 950 31 101 
Regnskapsfører:  Daglig leder 
E-post-adresse:  post@vesterlen.no 
Nettsider:   www.vesterlen.no 
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3.2 Medlemstall pr 31.12.18 (betalende) 
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3.3  Kretsens tillitsvalgte 
Kretsen har i tillegg til kretsstyret følgende tillitsvalgte pr. 31. desember 2018: 

3.3.1    Delegater til Speidertinget 
Følgende er valgt for 2 år på årsmøte 2018 
(disse deltok også som delegater på Speidertinget 2018) 
 
Under 25 år: 
Vetle Kollsgård Eide, 1.Tananger sjø 

            Tove Karin Hansen, Riska 
            Ragnhild Vagle, 1. Sandnes 
 

Over 25 år: 
Asbjørn Hogstad, Hinna 
Lars Meling Hultin, Strand Jørpeland 
Rolf Christian Bergheim, 2. Sandnes sjø 
Knut Slettebak, Egersund FA 
Trond Haugland, Godeset 
 
Vara (i rekkefølge ut i fra antall stemmer) 
Haakon Kasper Kristiansen, Hinna 
Per Eivind Solum, Madla 
Steinar Madsen, Madla 
Ole Sletten, 1. Tananger 
Bendicte Pettersen, Randaberg 
Marcus Hamre, Godeset 
Bjørn Soltvedt, Godeset 
Ole Werner Storfjord, 1.Bryne 
  

3.3.2    Delegater til Speiderforum 
Følgende er valgt for 2 år på årsmøte 2018: 
(disse deltok også som delegater på Speiderforum 2018) 
Magnus Tveit, Hinna 
Karen Mork, Hinna 

 
Vara (i rekkefølge ut i fra antall stemmer) 
Elise Frantzen, Hinna(Vara for Magnus) 
Sebastian Soltveit, Godeset (Vara for Karen) 
 

3.3.3 Delegater til Roverforum 
Følgende er valgt for 2 år på årsmøte 2018: 
(disse deltok også som delegater på Roverforum 2018) 
Ida Haugland, 2. Sandnes sjø 
Ingrid Langvik, Hinna 

 
Vara (i rekkefølge ut i fra antall stemmer) 
Marcus Hamre, Godeset (vara for Ida Haugland) 
Tove Karin Hansen, Riska (Vara for Ingrid Langvik) 
Nikolai Lorentsen, 1.Sandnes sjø 

3.3.4 Valgkomité  
Følgende ble valgt for 2 år på årsmøte 2018: 
Trond Haugland    Godeset 
Asbjørn Hogstad   Hinna 
Lisbeth Hegreberg   Hundvåg 
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3.3.5    Møteledere for Kretsting 
Følgende ble valgt for 1 år på årsmøte 2018 
Lars Meling Hultin  Strand Jørpeland 
Ingrid Nordbø   1.Sandnes 
Vara: 
Allis Beisland   Hinna 

3.3.6 Revisor 
Følgende ble valgt for 1 år på årsmøte 2018: 
Marion Kjellesvik 

3.3.7    Ledertrenere 
Følgende er oppnevnt av kretsstyret pr.31.12.2018: 
- 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 
- Per Eivind Solum   Madla 
- Torunn Fjelde Hansen   Riska 
- Trond Haugland   Godeset 
- Helene Jåtun Vigane   Bryne 
- Sondre Lura    Lura 
- Inga Wirowski    1.Sandnes 
- Ivar Anton Nøttestad   Madla 
- Cato Bjerkeli    1.Sandnes 

3.4 Kretsens arrangement 

3.4.1    Kretsting 
Årsmøtet ble avholdt den 6.mars 2018 på Randaberg med Randaberg speidergruppe som vertskap. 89 
delegater og 2 observatører var registrert. Årsmøtet behandlet kretsens årsmelding, regnskap, strategisk plan 
og budsjett. Det var valg av Speiderting, Speiderforum og Roverforum representanter. Rammer for kretsleir 
ble diskutert. 

3.4.2    Kretsstyret 
Kretsstyret har hatt 8 møter. Av større saker som kretsstyret har arbeidet med kan følgende nevnes: Camp 
773, ledertrening, Storhaugprosjekt, kommunikasjon, gruppeleder og styre samlinger, patruljeførerkurs, 
samarbeid andre organisasjoner, Frilager og årsmøtesaker.  

3.4.3    Programaktiviteter 
Aktivitetene i 2018 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 kretsstyret. 

3.4.4    Ledertrening 

Lederutvikling gjennom grunntreningen i 2018 har vært koordinert og utført gjennom ledertrenermøter ledet 
av representant for kretsstyret. Det har vært gjennomført både ledertrening I, ledertrening II, 
patruljeførerkurs I og patruljeførerkurs II og III. Første del av ny kursplan for grunntrening trinn I og II ble 
gjennomført høsten 2018. Andre del gjennomføres våren 2019. Det ble også gjennomført hele trinn I for yngre 
ledere over en helg. 
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3.4.5 Veteraner 
Kretsens Veteran-komite har etter årsmøte i 2018 vært ledet av Aud Steinsland 
 
Det er nå 43 Veteraner (noen er direkte medlemmer mens andre også er medlem i grupper) i Vesterlen krets.  
 
Aktiviteter  
Tenkedagen  - Årets første felles arrangement var som vanlig 22.februar, verdensdagen for speiderpiker. 
På programmet sto blant annet løftefornyelse, innsamling av tenkedags-penger og orientering fra  
speiderjentenes verdensorganisasjon, WAGGGS. 
Årsmøte/Sommertreff – ble avviklet på Jørpeland da veien til Foreneset var stengt. Koselig dag med god mat 
og underholdning. Det så ut til å gå mot nedlegging av Veterangruppen, før Bryne OG v/leder Aud Steinsland 
påtok seg å ta et driftsansvar slik at det fortsatt kan arrangeres de faste treffene våre som: tenkedagen, 
sommertreff og basar. 
17. mai - Tradisjonen tro ble det lagt ned blomster på Solveig Bergsliens grav til 17.mai. 
Foreneset-basaren 2018  -  Årets basar ble som tidligere avholdt på Madla bydelshus. I år var det kun åresalg 
på basaren. Overskudd ble på 10 600 kr og vil bli overført til bestemte tiltak på Foreneset. 
Styremøter -Styremøtene blir holdt privat 
Regnskapet ligger i kretsens regnskap. 

Speiderhilsen Veteran-styret, Aud Stensland 
 

3.4.6 Vesterlen speidermuseum 
Kretsens Museums-komite har hatt følgende sammensetning i 2017: 
Leder:  Egil Bjelland  2. Stavanger 
Sekretær: Esther Bjelland  Veteran (Mossiken OG) 
Kasserer:  Gudrun Haugvalstad Veteran (Sørmarka OG) 
Museumsavisen Lovise Mæland  1.Tananger 

Esther Bjelland  Veteran (Mossiken OG) 
Material: Jan Olaussen  2. Stavanger  
Omvisning:    Anne Brit Egeland Veteran (Sørmarka OG) 
  Gunvor Opland  Madla  
  Gudrun Haugvalstad Veteran (Sørmarka OG) 
  Lovise Mæland  1.Tananger  
  Åse Rolandsen  Veteran (Mossiken OG) 
  Inger Lise Lindanger Veteran (Sørmarka OG) 
  Bell Bratteli  Veteran (Stavanger OG-2) 
  Marta Eliassen  Veteran (Stavanger OG-3) 
  Gro Krey  Museumsvenn 
  Richard Hagen  Museumsvenn 
  Tor Inge Berge  Madla 
 
Dugnadsarbeidet med registrering og lokalisering av nye gjenstander har gått sideløpene med praktiske 
arbeidsoppgaver og endringer i utstillingene på museet. Flere nye utstillingsoppgaver er ferdigstilt og kan 
sees på museet.                      
Vi savner en «data interessert» som kan hjelpe oss med å skrive inn i databasen. I år har vi ikke hatt en slik 
person i dugnadsgruppen. Vi vil med stor glede ønske en person, hjertelig velkommen for å løse en 
interessant oppgave. Du trenger ikke ha speider-erfaring, men har du det, er det en stor fordel. 
På slutten av 2018 utarbeidet vi et 10 års jubileumsmerke som speidere og andre interesserte kan ta ved å 
løse en 10 punkts oppgave under besøk på museet. Den 3. juni 2019 er det 10 år siden speidermuseet ble 
offisiell åpnet. Derfor vil 2019 bli markert som jubileumsåret.    
Tilbudene til speidergrupper blir flittig benyttet. Vi gleder oss alltid til å ønske velkommen IGJEN til grupper 
som besøker oss hvert år. Vi ønsker også sterkt å kunne si velkommen til nye grupper som ennå ikke har 
besøkt museet. Kanskje det kan være interessant i 2019 hvor der er et nytt merke å hente? 
En oppsummering av besøkende i 2018 kommer på rundt 350 personer fra grupper og enkelt personer. Etter 
hvert melder behovet seg for en lettere adgang til museet, for enkelte personer er trappen blitt slitsom.                                                                                                           
Ingen i dugnadsgruppen har forlatt oss i år – derimot har vi fått med Tor Inge Berge fra Madla speidergruppe, 
han er det rene speider-leksikonet vårt. I år gikk sommer-turen for dugnadsgruppen igjen til Gudruns 
ferieparadis på Fjøløy, en fantastisk dag og stor takk til Gudrun.  
Museets offisielle åpningstid er fra kl 10 til 14,30. Det vil alltid være mulig for interesserte å besøke museet 
på annet tidspunkt, dette må avtales med oss på forhånd. 
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I 2018 har dugnadsgruppen gitt vel 2000 dugnadstimer til museet. Disse timene vises tydelig igjen i de nye 
utstillingene. Den personlige gevinsten til oss alle er et fantastisk godt samhold i dugnadsgruppen.     
Vi retter en stor takk til Sola kommune for god støtte i over 10 år.                                                                                                                                                     
Vi ønsker et Godt Nytt speider-år til alle speidere og ledere på museet og i kretsene, samt til alle museets 
venner og støttespillere.  
 

Stavanger 10.1.2019 Egil Bjelland, leder 

3.5 Camp773 

3.5.1    Camp 773 
Følgende sitter i styret pr.31.12.2018 (valgt av kretsstyret): 
Leder: Trond Haugland  Godeset 
Styret: Anne Beth Jensen Godeset 

Livar Risa, leder 1. Sola 
Arvid Langeland  Strand Jørpeland 

 Liv Margaret Aksland Tasta 
    
Det har blitt avholdt et årsmøte og 5 styremøter i løpet av 2018, samt 5 dugnader. I tillegg til de offisielle 
dugnadene har det også i 2018 vært mange dugnader på ettermiddag/kveldstid og helger for deler av 
foreningen. Tusen takk engasjement og masse arbeid. 
Tusen takk til Stavanger speiderne for penger vi mottok i 2018. Disse er brukt til å sikre vannforsyningen til 
Camp773 med ny brønn. 
Veteranene har gjennom basar samlet inn midler og overført til Camp 773 Foreneset. Tusen takk for støtte og 
hjelp ved arrangementer.  
Foreneset dagene ble avholdt 25.-27.mai med ca.400 deltakere. 
Året 2018 begynte som fjoråret med problemer med vannforsyningen. Det viste seg at brønnen vi fikk ny 
pumpe til i 2017 har tørket helt ut. Vi har våren 2018 fått etablert 2 nye borehull og koblet dette opp med ny 
trykktank. Dette var et svært resurskrevende tiltak, både med arbeid og økonomi. Vannforsyningen på 
Camp773 er nå veldig god og med godt vann. 
I kjelleren til hovedhuset fikk vi vannskade etter at vannrøret sprakk ved frost i vegen, vannskaden ble 
utbedret på dugnad. Vannet frøys i låven og med resultat i sprukket rør i gulv under toaletter, dette er 
midlertidig utbedret med vann via vvb i kjeller.  
Vi hadde planer om å ta siste del av oppussing i kjeller på hovedhuset i 2018, men p.g.a. utgiftene med nye 
brønner så er fornying av guttetoaletter utsatt til økonomi tillater det. Dusjene ble nesten ferdigstilt i 2018 
og vil bli ferdig tidlig vår 2019. 
Vi er fortsatt medlem i Region Stavanger, og gjennom sommeren hadde vi et ubetjent overnattingstilbud til 
turister. I motsetning til i 2017 så var det ikke fast ansatt tilsted hele tiden, men ansatt som var innom ved 
behov. Vi har fått bedre skilting og det gode sommerværet gjorde sitt til at sommerdriften gikk i pluss hvis vi 
tar med leirene som var i sommer.  
Raiene fra Sjøspeiderleiren 2018 er på plass ved p plass til Kretsleiren 2019. 
På dugnader i 2018 har vi i tillegg til enormt stor innsats med nye brønner, fått montert nye utelys på 
hovedhus og låve, nye lys i kjeller og kiosk på låven, opparbeidet nye dusjrom i kjeller, utbedret vannskader, 
saget mye ved, samt slått gress på alle jorder. Det ble investert i ny beitepusser som kan trekkes etter ATV. 
Dugnadsarbeidet er stort sett gjort av styrets representanter.  
Vi har også i år søkt om tilskudd fra Gjensidige stiftelsen, SR Bank stiftelsen og Strand kommune med 
utkantmidler, alle med negativt resultat. Vi søkte også Strand kommune om et årlig driftstilskudd for å holde 
åpne toaletter, forvaltning av veier og jorder samt tilbud for skoler å leie stedet uten leie. Strand Kommune 
innvilget søknaden som en engangs støtte på kr.150.000,- for 2018. Ny søknad om driftstøtte vil bli sendt for 
året 2019-2020. 
 
 
Utleie 2018 har vært: 
    2018  2017 2016 2015  2014  2013  2012  2011  2010  
Totalt helger i bruk  32 23 28 27  23  25  20  23  21  
Totalt overnattingsdøgn ca. 4103 3623 3421 *5824 1400 2215  1872  1830  2200   
       *uten kretsleir 2084 
  
Regnskap 2018, balanse 2018 og budsjett 2019 vedlagt årsmøtepapirer til orientering 

Sola, 6.februar 2019, Trond Haugland, styreleder 
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3.6 Sluttord Speideråret 2018 
Speideråret 2018 har vært  et aktivt og godt år for kretsen. Vi i kretsstyret har jobbet målrettet for å skape 
best mulig speiding for alle våre medlemmer fra  Bever til Veteran. Alle skal kjenne at de er verdifulle og 
viktige deltagere og bidragsytere i kretsen. Daglig leder er, og har vært nøkkelen til at styre kan jobbe med 
saker som er viktig for kretsen og for god speiderutvikling.  
 
Daglig leder har gitt råd og støtte i forhold til eiendommer som de forskjellige gruppene har. Det jobbes 
også med alternative møtearenaer for flere grupper. Vi kan vel si at mange ser til Godeset speidergruppe og 
det de har fått til. Det er viktig at speidergrupper har gode og funksjonelle møtelokaler som ikke krever stor 
dugnadsinnsats ofte.  
 
Daglig leder har vært en av pådriverne til å jobbe fram speidernes beredskapstjeneste på landsbasis. Dette 
har vært et langsiktig og krevende arbeid, men nå er alt på plass og fungerer godt.  
 
Samarbeid mellom forskjellige friluftsorganisasjoner er viktig og vi er en del av FNF. Daglig leder i Vesterlen 
krets er styreleder i organisasjonen. Det er viktig med godt samarbeid for å kunne utvikle friluftslivet og ta 
vare på naturen i Norge. Et felles organ vil ha større tyngde og bredde i for eksempel svar til offentlige 
høringer.  
 
Det har vært jobbet mye med Frilager for å få denne tjenesten til å flyte best mulig og ikke minst nå flest 
mulig. Konseptet Frilager gjør speiding og friluftsliv mer tilgjengelig for de aller fleste.  
 
Ny ledertrening 1 og 2 har blitt utviklet og innført. Det jobbes videre med å få til helgekurs. Videre så 
arbeides det målrettet med at flest mulig unge ledere skal delta på ledertrening. Egne kurs har blitt satt 
opp med god deltakelse.  
 
Rekordmange har deltatt på peffkurs. Dette er kurs som både gir kunnskap og inspirasjon til videre speiding. 
Viktig å bygge unge ledere fra tidlig alder og i speidingens ånd.  
 
Takk til alle dyktige, grundige, kreative og tilstedeværende ledertrenere. Dere gjør en fantastisk jobb med 
å motivere til nytenkende speiderarbeid. Takk for all tid dere legger ned både til planlegging, 
gjennomføring og etterarbeid.  
 
Vi har gjennomført egne samlinger for gruppeledere og gruppestyret dette året. Både for å gjøre stas på den 
jobben dere gjør og for å drøfte viktige kretsstyresaker og ikke minst arbeid i gruppene. Mer tid til gode 
diskusjoner og erfaringsutveksling vil bli prioritert. Kretsstyret ser det som svært viktig at vi tar vare på 
fellesskapsfølelsen og at vi jobber for å få til best mulig speiderarbeid i kretsen.  
 
Arbeidet med oppstart av speidergruppe på Storhaug fortsetter og vi jobber for at dette skal bli en gruppe 
der alle uansett kultur, religion og språk kan delta. Det er viktig for oss å vise at speideren er for alle og kan 
tilrettelegges for alle.  
 
Camp 773 er i stadig utvikling. Ny brønn er på plass og det lover godt for kommende kretsleir. Styret til 
Camp 773 består av noen fantastiske ildsjeler som står på seint og tidlig med alt arbeid som skal gjøres og 
alt vedlikehold som må utføres. Det er lite hjelp å få fra gruppene når det gjelder dugnader og vi ber om at 
flere kan ta seg tid til å hjelpe den flott lille gjengen. Tusen Takk  til Trond, Arvid og Livar for alle timer 
dere har lagt ned og alle gode løsninger.  
 
Veteranene stiller opp og deltar på mange av kretsens arrangementer. God forpleining og god hjelp følger 
gjerne med når denne gjengen er på plass. Penger fra utlodning kommer Campen til gode hvert år. Tusen 
takk for godt engasjement og innsats.  
 
Museet er en fantastisk vandring i speiderhistorie. Hver torsdag samles en god gjeng til dugnad med 
sortering og registrering av historiske speiderrekvisitter. Museet tar imot grupper som ønsker å lære mer om 
speiderhistorien og høre om hvordan speiding foregikk tidligere. Tusen takk for alt godt arbeid som blir 
gjort her. 
 

Kretsstyret  
Eve Nordvall, kretsleder 

Kretsstyret innstiller: Årsmelding for 2018 godkjennes 
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4 Regnskap 2018 

4.1 Regnskap for Vesterlen krets med revisors beretning 

 
 
Kommentarer regnskap 
*1) Gave fra Stavangerspeiderne 
*2) Ingen stiftelsesprosjekter som har gitt inntekter (drift) 
*3) Større aktivitetsnivå med aktiviteter som ikke dekkes ved deltakeravgift 
*4) Speidertinget ble dyrere enn forventet (sentral arrangement) 
 
Kretsstyret innstiller: Regnskapet for Vesterlen krets for 2018 godkjennes 
 
Revisors beretning fremlegges på møte. 
 
Kretsstyret innstiller: Revisors beretning tas til etterretning. 
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4.2 Balanse og avsetning av resultat 

	
31.12.2018	 31.12.2017	

Eiendeler	 	 	
Kundefordringer	 56	082,00	 19	765,00	
1500	Kundefordringer	 56	082,00	 19	765,00	
Andre	fordringer	 200	000,00	 	
1576	Kortsiktig	lån	Camp	773	 200	000,00	 	
Sum	Fordringer	 256	082,00	 19	765,00	
Bankinnskudd,	kontanter	o.l.	 	 	
Bankinnskudd,	kontanter	o.l.	 875	487,99	 1	200	399,14	
1901	Veteran	kasse	 11	606,00	 956,00	
1902	Camp	773	Kontanter	 2	000,00	 2	000,00	
1920	Krets	brukskonto	3201.30.18625	 95	099,04	 229	916,54	
1922	Krets	høyrente		3201	30	18714	 674	003,51	 869	509,51	
1923	Museet	brukskonto	3207	24	23843	 17	937,65	 	
1924	Veteran	brukskonto	3206	22	12321	 22	670,13	 24	158,13	
1929	Veteran	Solveig	Bergliens	Fond	3201	22	23047	 7	104,50	 7	061,50	
1930	Krets	fakturakonto	3201	18	93243	 45	067,16	 66	797,46	
Sum	Bankinnskudd,	kontanter	o.l.	 875	487,99	 1	200	399,14	
Sum	Omløpsmidler	 1	131	569,99	 1	220	164,14	
Sum	Eiendeler	 1	131	569,99	 1	220	164,14	
	 	 	

Egenkapital	og	gjeld	 	 	
Egenkapital	 	 	
Annen	egenkapital	 1	204	680,52	 1	204	680,52	
2050	Annen	egenkapital	 1	204	680,52	 1	204	680,52	
Udisponert	overskudd/underskudd	2018	 -66	785,53	 	
Sum	Opptjent	egenkapital	 1	137	894,99	 1	204	680,52	
Sum	Egenkapital	 1	137	894,99	 1	204	680,52	
Gjeld	 	 	
Leverandørgjeld	 -6	804,64	 11	637,63	
2400	Leverandørgjeld	 -6	804,64	 11	637,63	
Skyldige	offentlige	avgifter	 	 475,27	
2785	Påløpt	arbeidsgiveravgift	feriepenger	 	 475,27	
Annen	kortsiktig	gjeld	 479,64	 3	370,72	
2910	Gjeld	til	ansatte	og	eiere	 479,64	 	
2940	Skyldige	feriepenger	 	 3	370,72	
Sum	Kortsiktig	gjeld	 -6	325,00	 15	483,62	
Sum	Gjeld	 -6	325,00	 15	483,62	
Sum	Egenkapital	og	gjeld	 1	131	569,99	 1	220	164,14	
 
 
Kretsstyrets forslag til dekning av underskudd: 
 
Forslag: Underskuddet dekkes inn gjennom bruk av egenkapital 
 
Kretsstyrets innstilling: Forslaget vedtas. 
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5 Innkomne forslag 

5.1 Ingen innkomne forslag 
 

6 Strategisk plan  

6.1 Plan for 2018/2019 
 
Kretsens strategiske satsingsområder og arbeidsplan 2018 – 2019 – vedtatt sist Kretsting: 
  

1. Speidere vil ut 
- Speiderbaser i nærmiljø. Legge til rette og motivere speidergruppe for aktivt friluftsliv i nærmiljøet.  
- Utvikle grunnleggende kompetanse innen det enkle friluftslivet gjennom relevante og spennende 

programaktiviteter og arrangementer.  
- Få alle gruppene til å ha et mål om å legge til rett for speiding regionalt, nasjonalt og internasjonalt. 

Alle tropper i kretsen reiser på leir til utlandet i perioden 2016 - 2020.  
 

2. Patruljen tar ansvar 
- Legge til rette for at patruljen tar ansvar gjennom ledertrening for førerpatrulje, patruljemøter og 

patruljeturer.  
- Motivere til demokrati i førerpatruljen og legge til rette for demokratitrening frem mot Speider- og 

Roverforum høsten 2018.  
- Alle patruljer (speidere) gjennomfører et samfunnsengasjement prosjekt. 

 
3. Speiding når flere 
- Rovere er ledere 
- Logg ut kampanjen fortsetter 
- Starte 1 ny speidergrupper 
- Arbeid for at flest mulig speidergrupper blir over magisk grense på 50 medlemmer 
- Motivere ledere til utvikling gjennom bl.a. ledertrening 
- Satsing på speiderarbeid i Stavanger sentrum 

 

Forslag til arbeidsplan for høsten 2019 
Hovedprogram: 

- Roverprogram 2 samlinger 16-17 år. 1-2 samlinger 18 år + og 4 helgearrangement  
- Strategisamling med gruppe og kretsstyret i slutten av oktober  
- Gruppeledersamling januar 
- Ledertreningsuke vår og høst  
- Ledertrening unge ledere – trinn I desember 
- Ledertrening unge ledere – trinn II hvor deler av kurset legges til Øen utenfor København. 

Kretsen betaler for ledertrenere, gruppene betaler for prioriterte deltakere (ca.kr.2500,-) 
- Patruljeførerkurs I på Camp773 i november 

 
Forslag arbeidsplan våren 2020 blir lagt på strategisamling til høsten. 
 
Under denne saken blir det lagt opp til et ideforum for speidere, rovere og ledere. 
Speidere: Underholdning på kretsleiren 
Rovere: Program kick-off og aktivitet for rovere høsten 2019  
Ledere: Strategisamling høsten 2019  
 
Kretsstyrets innstilling: Forslaget vedtas. 
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7 Budsjett 2018 

7.1 Budsjett for Vesterlen krets 
Se budsjettforslag sammen med regnskap pk.4.1. 
 
Budsjettforslaget	tar	utgangspunkt	i:	
*5)	 Øke	deltagelse	lederkurs	helg	til	kr.700,-	(fra	kr.500,-) 
	 Øke	deltagelse	kveldskurs	til	kr.150,-	(fra	kr.100,-)	
	 Innføre	pris	kr.150,-	på	emnekurs	
	
Kretsstyrets innstilling: Forslaget vedtas. 
 

8 Valg 

8.1 Valg av kretsleder 
Forslag fra valgkomiteen (fremlegges av valgkomiteen) 
 
Det skal velges kretsleder for 2 år: 

 
Følgende har sagt ja og er på valg: 
Tor Børge Salvesen, 1.Sandnes speidergruppe 
 

Valgkomiteens forslag: Foreslåtte kandidat foreslås valgt. 

8.2 Valg av visekretsleder 
Forslag fra valgkomiteen (fremlegges av valgkomiteen) 
 
Det skal velges visekretsleder for 2 år: 

 
Følgende har sagt ja og er på valg:  
Eve Nøstdahl Nordvall, Kverneland speidergruppe 

  
Valgkomiteens forslag: Foreslåtte kandidat foreslås valgt. 
 
Valg av medlemmer til kretsstyret 
 
Det skal velges minst ett styremedlemmer for 2 år – årsmøte har tidligere bestemt at kretsstyret skal ha fem 
styremedlemmer: 

 
Følgende har sagt ja og er på valg (alfabetisk): 
  
Ole Martin Bjelland, Riska speidergruppe 
Ole Harald Bergsholm, Hinna speidergruppe 
Kjell Arvid Jøssang, Randaberg speidergruppe 
Silje Therese Beyer Olsen, Strand Jørpeland speidergruppe 
 
Har du forslag til kandidat kontakt valgkomiteen på epost til valg@vesterlen.no 

  
Valgkomiteens forslag: Foreslåtte kandidater foreslås valgt. 
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8.3 Valg varamedlemmer til kretsstyret 
Det kan velges varamedlemmer til styret for 2 år: 

 
Følgende har sagt ja og er på valg (alfabetisk): 
  
Ingen kandidater 
 
Har du forslag til kandidat kontakt valgkomiteen på epost til valg@vesterlen.no 
 

 
Valgkomiteen har følgende innstilling: 
  
Valgkomiteens forslag: Ingen kandidater pr. nå. 
 

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

Valg av 2 møteledere og varamøteleder for ett år: 
 
Forslag: 
Lars Meling Hultin  Strand Jørpeland 
Ingrid Nordbø   1.Sandnes 
Vara: 
Allis Beisland   Hinna 

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

Valg av revisor for ett år 
 
Forslag:  
Marion Kjellesvik 
 

9 Avslutning 
 
 


