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Årsmøte Kretsting Vesterlen krets 2021 
Kretsstyret vil med dette ønske velkommen til årsmøte i  
 
Kretsting torsdag 11.mars 2021 kl.18. 
 
Årsmøte er i år digitalt på denne linken https://meet.google.com/voa-yjdj-oyx  

Registrering (påmelding) skjer ved påmelding her 
https://www.vesterlen.no/aktivitet/rediger/2409 og må inneholde fullt navn, 
speidergruppe, epost, mobil og om du er under 26 år.  

Registreringsfrist er onsdag 10.mars. 

Hvem som har stemmerett velges av gruppetinget i hver gruppe. Stemming i nettmøte vil 
enkelt skje ved at det ved den enkelte sak/valg det skal være skriftlig valg kommer en link 
til et stemmeskjema. Mer om dette kommer i starten av møte. 

Åpning presis kl.18.00.  

Her er sakspapirer: 
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2 Konstituering 
Valgte møteledere er  
Lars Meling Hultin  Strand Jørpeland 
Allis Sand Beisland  Hinna 
Vara: 
Lars Atle Andersen  1.Sandnes 
Annette Gillebo  2.Stavanger 
 

2.1 Godkjenning av representantene 
 

1 Sondre Lura 1. Lura  
2 Kristoffer Holen 1. Lura  
3 Heine Skeie 1. Lura   
4 Jon Skeie 1. Lura  under 26 
5 Geir Erik Øvrebø 1. Lura   
6 Håkon Normann 1. Lura   
7 Alexander Slobodinski 1. Sola  
8 Marie Basma 1. Sola Under 26 år 
9 Cato Bjerkeli 1.Sandnes  

10 Tor Børge Salvesen 1.Sandnes  
11 Inga Wirowski 1.Sandnes  
12 Maren Grødem Larsen 1.Sandnes Under 26 
13 Lars Atle Andersen 1.Sandnes  
14 Hanne-Beth Bratland 1.Sandnes  
15 Heidi Bratland 1.Sandnes Under 26 år 
16 Mattias van Merkensteijn 2. Stavanger  
17 Annette Gillebo 2. Stavanger  
18 Daniel Malmin 2. Stavanger  
19 Helge Bjelland 2.Stavanger  
20 Lorenzo Bakka 2.Stavanger  
21 Bjørn Lekphet Bjørnsen 2.Stavanger  
22 Jorunn Bøgelund Bryne  
23 Ragnhild Sperrevik Bryne Under 26 år 
24 Astrid Sperrevik Bryne Under 26 år 
25 Sjur Grov Thorsen Bryne Under 26 år 
26 Caroline Storfjord Bryne Under 26 år 
27 Ole Werner Storfjord Bryne  
28 Hege Nicolaisen Godeset  
29 Marcus Lunde-Hamre Godeset  
30 Trond Haugland Godeset  
31 Simen Bergset Godeset Under 26 år 
32 Sebastian Soltvedt Godeset Under 26 år 
33 Michael Larsen Rønneberg Godeset  Under 26 
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34 Allis Beisland Hinna  
35 Asbjørn Hogstad Hinna  
36 Claus Hvid Hinna  
37 Eirik Ween Hinna Under 26 
38 Ingvild Ween Hinna  
39 Poul Martin Møller Hinna Under 26 år 
40 Thorgeir Steingrimsson Hinna Under 25 år 
41 Gro Mariero Hinna  
42 Marianne Kåstad Kverneland  
43 Ragnhild Robberstad Kverneland  
44 Lena Robberstad Kverneland  
45 Marthe Kverneland Kverneland Under 26 år 
46 Per Eivind Solum Madla  
47 Ivar Anton Nøttestad Madla  
48 Jane Dorner Madla  
49 Alf Olsen Randaberg  
50 Inger Karin Brekke Randaberg  
51 Jan Martin Selvåg Randaberg  
52 Kjell Arvid Jøssang Randaberg  
53 Jan Tore Helgesen Randaberg  
54 Karstein Lerang Randaberg  
55 Eirik Rørtveit Randaberg  
56 Sofie Viste Randaberg Under 26 
57 Silje Olsen Strand Jørpeland  
58 Lars Hultin Strand Jørpeland  
59 Rolf Magnus Sandvik Strand Jørpeland Under 26 
60 Cecilie Langeland Strand Jørpeland Under 26 
61 Arvid Langeland Strand Jørpeland  
62 Vibeke Bø Langeland Strand Jørpeland  
63 Jeanett Torland Strand Jørpeland  
64 Estelle Lea Muller Strand Jørpeland Under 26 
65 Karina Groth Lerstøl Strand Jørpeland Under 26 
66 Joel Hægbostad Holta Strand Jørpeland Under 26 år 
67 Daniel Ravndal Strand Jørpeland Under 26 år 
68 Arne Qvindesland Tasta  

101 Emilie Bøgelund Bryne (ikke stemmerett)  
102 Helene Jåtun Vigane Bryne (ikke stemmerett)  
103 Kristian Nybråten Bryne (ikke stemmerett) Under 26 år 
 
Kretsstyret innstiller: Representantene godkjennes. 
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2.2 Godkjenning av tellekorps 
Valget er i år elektronisk. Det er naturlig at den som har ansvaret (og lesetilgang) til valget 
oppnevnes av kretstinget. 
 
Kretsstyret foreslår: Asbjørn Hogstad 
  
Kretsstyret innstiller: Tellekorpset godkjennes 
  

2.3 Valg av to referenter 
Kretsstyret foreslår:  Marianne Haga Kåstad 
    Ivar Anton Nøttestad 
 
Kretsstyret innstiller: Referenter godkjennes  
 

2.4 Valg av to delegater til å underskrive protokollen 
Kretsstyret foreslår:  Per Eivind Solum 
    Ingvild Ween  
 
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 på e-post kretsting21@vesterlen.no (til 
møtelederne), undertegnet med representantens navn og nummer. Nye forslag kan ikke 
legges frem etter at strek er satt og fremsatte forslag kan da ikke trekkes tilbake. Saker 
som ikke står på sakslisten kan ikke fremmes. 
 
2.6.5 Alle forslag avgjøres ved flertall av de avgitte stemmer. Blanke stemmer telles ikke 
med. Ved stemmelikhet anses forslaget som falt. 
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Alle valg avgjøres ved alminnelig flertall, (kan være mindre enn halvparten, men flere 
stemmer enn nestemann, blanke stemmer teller ikke med). 
 
Alle valg foregår skriftlig når det er mer enn én kandidat, eller når én av representantene 
forlanger det. Ved omvalg strykes inntil to kandidater (de to med minst stemmer fra siste 
valgrunde). Det må være igjen minst en kandidat mer enn det som skal velges. Ved 
stemmelikhet mellom to kandidater, avgjøres valget ved loddtrekning etter 2. valgrunde 
med stemmelikhet.  
 
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 2021 godkjennes 
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3 Årsmelding 2020 

3.1 Kretsstyret 
Kretsstyret  
Kretsleder  Tor Børge Salvesen, 1.Sandnes speidergruppe 
Visekretsleder Eve Nøstdahl Nordvall, Kverneland speidergruppe 
Styremedlemmer  Silje Therese Beyer Olsen, Strand Jørpeland speidergruppe 
   Emilie Bøgelund, Bryne speidergruppe 

Ole Martin Bjelland, Riska speidergruppe 
Kjell Arvid Jøssang, Randaberg speidergruppe 
Sondre Lura, Lura speidergruppe 

 
Daglig leder:  Ivar Anton Nøttestad, ansatt i 100% stilling (50% fra 1.april) 
Prosjektleder: Marianne Kåstad (50% fra 1.april) 
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 31.12.2020 (betalende) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Sakspapirer Årsmøte i Vesterlen krets 2021 pr.11.mars 2021 
   

9 
 

3.3 Kretsens tillitsvalgte 
Kretsen har i tillegg til kretsstyret følgende tillitsvalgte pr. 31. desember 2020: 

3.3.1    Delegater til Speidertinget 
Følgende er valgt for 2 år på årsmøte 2020 
Asbjørn Bryne Hogstad, Hinna 
Ole Martin Bjelland, Riska (under 26 år) 
Heidi Bratland, 1.Sandnes (under 26 år) 
Annette Gausland Gillebo, 2.Stavanger  
Lars Meling Hultin, Strand Jørpeland  
Amalie Røseth, Hundvåg 1. (under 26 år) 
Helene J. Vigane, Bryne (under 26 år) 
Tore Vareberg, Mastra  

 
 

Vara (i rekkefølge ut i fra antall stemmer) 
Kristoffer Holen, 1.Lura (under 26 år) 
Eve Nøstdahl Nordvall, Kverneland  
Kjetil Sævereid, Godeset   
Haakon Kasper Kristiansen, Hinna (under 26 år) 

3.3.2    Delegater til Speiderforum 
Følgende er valgt for 2 år på årsmøte 2020: 
Sofie Qvindesland, Tasta  
Casandra Frøiland, Strand Jørpeland  

 
Vara (i rekkefølge ut i fra antall stemmer) 
Erik Haugland, 1. Bryne 
Emilie Næss, Strand Jørpeland 
Vetle Jørgensen, Mastra  
Simen Larsen, Mastra 

3.3.3 Delegater til Roverforum 
Følgende er valgt for 2 år på årsmøte 2020: 
(disse deltok også som delegater på Roverforum 2018) 
Siri Skjørestad, Riska (mellom 16 og 20 år) 
Marcus Hamre, Godeset (mellom 16 og 20 år) 

 
Vara (i rekkefølge ut i fra antall stemmer) 
Magnus Tveit, Hinna (mellom 16 og 20 år) 
Tønnes Larsen Jaatun, Hinna (mellom 16 og 20 år) 
Michael Larsen Rønneberg, Godeset (mellom 16 og 20 år) 

3.3.4 Valgkomité  
Følgende ble valgt for 2 år på årsmøte 2020: 
Trond Haugland, Godeset 
Asbjørn Hogstad, Hinna 
Hanne Beth Bratland, 1.Sandnes 
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3.3.5  Møteledere for Kretsting 
Følgende ble valgt for 1 år på årsmøte 2020 
Lars Meling Hultin  Strand Jørpeland 
Allis Sand Beisland  Hinna 
Vara: Lars Atle Andersen 1.Sandnes 

3.3.6 Revisor 
Følgende ble valgt for 1 år på årsmøte 2020: 
Marion Kjellesvik 

3.3.7 Ledertrenere 
Følgende er oppnevnt av kretsstyret pr.31.12.2020: 
Vibeke Bø Langeland  Strand Jørpeland 
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 
Trond Haugland   Godeset 
Sondre Lura    Lura 
Ivar Anton Nøttestad  Madla 
Cato Bjerkeli    1.Sandnes 
 
I tillegg er disse ledertrenere og ledertrenerkomite pr.31.12.2020: 
Inga Wirowski (leder)  1.Sandnes 
Nils Lindaas    1. Sandnes 
Helene Jåtun Vigane  Bryne 
Torunn Fjelde Hansen  Riska 
Sondre Lura    1.Lura 

3.3.8 Roverkomite 
Følgende er oppnevnt av kretsstyret pr.31.12.2020: 
Ole Martin Bjelland (leder) Riska 
Trond Karlsen Strøm  Hundvåg 1. 
Mia Førland    Hinna 
Christian Hodneland  Hinna 

3.4 Kretsens arrangement 

3.4.1    Kretsting 
Årsmøtet ble avholdt den 6.mars 2020 Klippen menighetshus, Jørpeland med Strand 
Jørpeland speidergruppe som vertskap. 87 delegater og 16 observatører var registrert. 
Årsmøtet behandlet kretsens årsmelding, regnskap, strategisk plan og budsjett. Det var 
valg av delegater til Speiderting og valgkomite. 
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3.4.2    Kretsstyret 
Kretsstyret har hatt 8 møter. Av større saker som kretsstyret har arbeidet med kan 
følgende nevnes: Speiderbaser, Smitteverntiltak, Camp 773, ledertrening, kommunikasjon, 
gruppeleder- og styre samlinger, patruljeførerkurs, samarbeid andre organisasjoner, 
Frilager og årsmøtesaker.  

3.4.3    Programaktiviteter 
Færre aktiviteter enn planlagt ble gjennomført på grunn av Covid19. Planlegging og 
gjennomføring av disse ble ivaretatt av daglig leder i samarbeid med kretsstyret, komiteer 
og prosjektgrupper. Arrangement ligger arkivert med deltakere www.vesterlen.no/aktivitet 
Nyheter rundt aktiviteter finner du på www.vesterlen.no  Se sluttord fra kretsstyret. 

3.4.4    Ledertrening 

Lederutvikling gjennom grunntreningen ble gjennomført før Covid19 stenge landet. Utover 
dette har det vært 3 leirbålsprat for nye ledere og 2 moduler i ledertreningen høsten 2020. 

3.4.5 Veteraner 
Det er 26 Veteraner (noen er direkte medlemmer mens andre også er medlem i grupper) i 
Vesterlen krets. Kun markering av Tenkedagen er gjennomfør i 2020 på grunn av Covid19.  
 

3.4.6 Vesterlen speidermuseum 
Kretsens Museums-komite har hatt følgende sammensetning i 2019: 
Leder:   Egil Bjelland, 2. Stavanger 
Sekretær:  Esther Bjelland, Veteran (Mossiken OG) 
Material:  Jan Olaussen, 2. Stavanger  
Museumsavisen Lovise Mæland,1.Tananger 
Database:  Åse Wathne (KFUK-KFUM) og Lovise Mæland, 1.Tananger. 
Speiderhistorikk Tor Inge Berge, Madla  
Komitemedlemmer prosjekter: Omvisning, utstilling, registering og lokalisering m.m. 

Anne Brit Egeland, Veteran (Sørmarka OG) 
   Gunvor Opland, Madla  
   Gudrun Haugvalstad , Veteran (Sørmarka OG) 
   Åse Rolandsen, Veteran (Mossiken OG) 
   Inger Lise Lindanger, Veteran (Sørmarka OG) 
   Sigrid (Bell) Bratteli , Veteran (Stavanger OG-2) 
Aktive museumsvenner: 
   Gro Krey  Museumsvenn 
   Richard Hagen Museumsvenn 
 
Annerledes året 2020 er nå gått over i et nytt år 2021 som vi håper kan bli bedre på alle 
måter. Flere speidergrupper står på venteliste for et besøk på speidermuseet. I 2020 nådde 
vi kun besøk av få speidergrupper før nesten alt stengte ned grunnet Korona restriksjoner. 
I perioden mars til juni var museet lukket, da ble det kun utført det nødvendigste tilsyn på 
museet. En person fra dugnads-gruppen hadde ansvar for å låse/lukke ved nødvendig 
vedlikehold av bygget v Sola Eiendom, likeså hadde vi ansvar for flaggheising på offentlige 
flaggdager. I slutten av juni møttes hele dugnadsgruppen til en gjen-forenings-dag og for om 
mulig å sette opp forslag for høsten. Deretter var det sommerferie fram til 20. august.Fra 
27. august og frem til 3. desember har dugnadsgruppen jobbet på museet. Torsdagen er den 
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egentlige «museumsdag» men for å kunne arbeide i mindre grupper har flere av ukens dager 
blitt tatt i bruk. Der er blitt utført vanlig registrerings- og lokaliseringsarbeid manuell og 
digital høsten 2020. I tillegg forberedes utstillingene i takt med det vi mottar av nye 
gjenstander.  
 
Nordisk speidermuseumskonferansen 2020 ble arrangert på Sjælland, Danmark. Grunnet 
strenge Koronaregler var det kun danske speidermuseer som kunne delta. Neste konferanse 
2021 er planlagt i september på Island. Vi håper å kunne delta med flere fra vårt museum. 
I 2021 har vi to 100 års jubilerende speidergrupper som vi håper å kunne presentere på 
museet med hver sin utstilling. En K-M speidergruppe venter spent på signal fra oss for å 
sette opp sin presentasjon. Vi håper det kan bli før sommerferien. 
Vi gleder oss til å ønske speidere, ledere og alle interesserte velkommen tilbake til 
speidermuseet høsten 2021, helst uten alt for strenge Koronaregler, for slike regler vil nok 
bli noe av kommende hverdag.  
 
Dugnadstimene for 2020 beløp seg til 1500 timer. Takk til alle som har stilt opp og jobbet 
for et godt museums år i dette spesielle år. 

Stavanger 10.1.2020 Egil Bjelland, leder 

3.5 Camp773 

3.5.1    Camp 773 
Følgende sitter i styret pr.31.12.2020 (valgt av kretsstyret): 
Leder: Trond Haugland  Godeset 
Styret: Livar Risa   1. Sola 

Arvid Langeland  Strand Jørpeland 
 Alf Årsvoll Olsen  Randaberg 
 Kjell Arvid Jøssang  Randaberg/kretsstyret 
 
Det har blitt avholdt et årsmøte og 4 styremøter i løpet av 2020 samt 6 dugnader. I tillegg 
til de offisielle dugnadene har det i 2020 vært flere dugnader på onsdager 
ettermiddag/kveldstid med pølser til middag og 2-3 timer jobbing.  
 
Alle leirer og aktivitet som samler mange speidere har vært avlyst i 2020 pga korona tiltak. 
Dette gjelder blant annet Furunes dager, kretsbaner konkurranse samt utenlandske sommer 
leirer. De fleste turer fra speidergrupper er også blitt avlyst, men noen har blitt 
gjennomført og noen omgjort til dagstur. Dette har påvirket økonomien til Camp773 ganske 
drastisk, da leieinntekter er bortfalt, men driftsutgiftene er også noe redusert. 
 
På 2020 dugnader ble det gjort forberedelser og gjennomføring av frostsikkert vann til 
låven og hyttene, dette tok det meste av tiden i 2020. Det er nå ferdig etablert med nye 
slanger og varmekabler og nytt koblings hus ved Roverhytte. Over koblings hus ble det 
bygget ny terrasse foran Roverhytte med trapp ned til grusplass. Dette gjør at Roverhytte 
glir mye bedre inn i terrenget og tunet. Det er også etablert grusplass bak låve med plass 
til traktor og en eventuell vedbod. Gressareal er også vedlikehold i sommer med to ganger 
klipp med beitepusser og med utlån av traktor fra Gorgon. 
 
Lyse har etablert fiber på område og de la samtidig klart rør og fundament til 3 lysstolper i 
veien mellom hus og bro uten kostnad for oss. Som tidligere år er stort sett alle dugnader 
gjennomført med styrets medlemmer, men nytt av året er Frode som har vært mye med og 
Harald med hjelp til terrassen.  Stedets utvikling og vedlikehold forutsetter fortsatt at det 
meste gjøres på dugnad, da økonomien ikke tillater at tjenester kan kjøpes i større skala.  
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Årets dugnader ble avsluttet med julemiddag på camp773 der alle deltok, vil takke 
dugnadsgjengen for en fantastisk innsats også i år. 
 
Vi har også i år søkt om tilskudd fra Gjensidige stiftelsen, SR Bank stiftelsen, Thon 
stiftelsen og Strand kommune med elvemidler, Alle søknader var negativ, utenom 15.000 til 
ny ATV fra elvemidlene i Dalen. Strand kommune gir tilskudd for åpne toaletter. Vi har fått 
112.000,- i kompensasjon for tapte leieinntekter under korona tiltakene, samt 25.000 fra 
kretsen for erstatning for avlyst KBK. 
 
Vi takker alle som har bidratt for støtte med penger og innsats med drift av Camp 773 
Planer for 2021 er å ferdigstille terrasse ved roverhytte, etablere terrasse foran OG hytte 
slik at område fremstår helhetlig, videre prioriteringer er nye senger i hyttene, utbedring 
av HC toalett, utskift av kledning/vinduer på låve, samt maling av låve og hytter og 
montere lysmaster på ferdig nedgravde fundamenter i vei ned mot bro.  
 
 
 
 
Utleie 2020 har vært: 
Dager Jan. Feb. Mars April Mai Juni Juli Aug. Sept. Okt. Nov. Des. 
44 4 0 0 0 0 10 10 6 8 4 2 0 
 
              2020  2019       2018    2017 2016 2015  2014  2013  2012  
Totalt helger i bruk  16 40           32 23 28 27  23  25  20   
Totalt overnattingsdøgn 686 6231    4103 3623 3421    5824 1400 2215  1872    
 
 
 
 
 
 



Sakspapirer Årsmøte i Vesterlen krets 2021 pr.11.mars 2021 
   

14 
 

 
Regnskap 2020 og budsjett 2021 til orientering. 
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Balanse til orientering. 
 

Jørpeland, 3.februar 2021, Trond Haugland, styreleder 
 

3.6 Sluttord Speideråret 2020 
 
Vesterlen krets startet 2020 med god aktivitet og rakk så vidt å gjennomføre årsmøtet før 
Norge stengte ned. Kretsstyret har, som så mange andre, hatt møtene sine på nett. Dette 
kunne fort vært hele sluttordet i årsmeldingen, men så ble Coronaåret 2020 det året vi fikk 
vise hvor viktig det er å Være Beredt. 
 
Det ble til tider strenge restriksjoner og mange endringer i disse fra både nasjonale og 
lokale myndigheter: Antall speidere på møtene? er det lov å dra på tur med overnatting nå? 
og hvilken aldersgrupper kan samles med eller uten meteren.  
Alle regler å holde styr på kunne gjort at det letteste var å gi opp – en reell trussel mot 
videre speideraktivitet som kretsen tidlig så kunne komme.  



Sakspapirer Årsmøte i Vesterlen krets 2021 pr.11.mars 2021 
   

16 
 

Målet vårt ble å hjelpe gruppene med å navigere i de skiftende reglene og å bistå etter 
beste evne til at så mange speidere som mulig kunne få delta i speidingen som 
fritidsaktivitet. 
Fra restriksjonene ble iverksatt i mars 2020, har kretsen tatt initiativ til samlinger med 
gruppeledelsene – stort sett digitalt, men noen få fysiske samlinger. I starten var fokus på å 
ivareta aktivitet i form av digitale møter, deretter, når vi innså varigheten av 
restriksjonene og gruppenes planlagte sommeraktiviteter i inn og utland forsvant, få på 
plass alternativ sommerleir 
 
Speideraktivitet har vist seg å være enklere å tilpasse restriksjonene enn mange andre 
barne- og ungdomsaktiviteter, heldigvis er «alt håp ute» og i skogen er det gode forhold for 
å aktiviteter tilpasset smitterestriksjoner.  
Det virker som mange har fått med seg at speiding går an i Coronatiden, Vesterlen er en 
pluss-krets med vekst i 2020, det er utrolig å se med bakgrunn i hvordan året har vært. Vi 
har nesten 8% medlemsvekst blant medlemmer under 26 år i 15 grupper, total 
medlemsvekst er på rett over 5% i 17 grupper 
 
Daglig leder har bidratt aktivt slik at styre har kunnet jobbe med saker som er viktig for 
kretsen og for god speiderutvikling. 
Interne oppgaver han har tatt tak i, i tillegg til kretsens kjerneoppgaver, har bl.a. vært 
bistand til grupper som ønsker Speiderbaser i Stavanger, Sandnes, Randaberg og Bryne, 
bistand til speidergrupper som har behov for administrativ ressurs og avklaring i 
eiendomsspørsmål.  
I tillegg er daglig leder også engasjert i lokale, regionale og nasjonale aktiviteter der han 
er pådriver for speiding og de verdiene speidingen står for. Eksterne aktiviteter har vært 
bl.a. Styreleder og etter hvert vikar for daglig leder i Frilager, Ressursperson i Speidernes 
beredskap regionalt og nasjonalt, Styreleder for Forum for natur og friluftsliv (FNF), 
Rogaland og Dialog med politikere for å sikre kommunale støtteordninger til speidergrupper 
 
Ledertrening er kretsens viktigste bidrag til gruppene, dessverre har det blitt mange 
avlyste arrangement. Imidlertid har ledertrenerne klart å gjennomføre flere leirbålsprater 
for nye ledere i høst, og noen kurs som kunne holdes ute. Takk for innsatsen. 
Også takk til Ledertrenerkomiteen bidrar med planlegging og utvikling.. 
 
Camp-773 skulle endelig få oppleve en travel sommer, mange bestillinger fra utenlandske 
speidere skulle gitt en unik internasjonal speideropplevelse, men endte opp med at alle 
disse måtte avbestille. Noen grupper i Vesterlen valgte å ha sommeraktivitet på Camp’en, 
men ut over det har det vært stille. Offentlige coronamidler har heldigvis i stor grad 
kompensert for inntektsbortfallet slik at styret har kunnet fortsette arbeidet sitt. Stor takk 
til styret for innsatsen de legger ned! 
 
Vesterlen har heldigvis mange ildsjeler som bidrar til forskjellige aktiviteter: 
Speidermuseet driftes av en kjerne av godt voksne speidere, de har dessverre ikke fått så 
stort besøk som de pleier og har hatt redusert aktivitet på grunn av smittefare. Reiser til 
samlinger for speidermuseer i Norden har det heller ikke blitt noe av. 
Veteranene stiller opp og med gode bidrag. Penger fra utlodning kommer Campen til gode 
hvert år.  Tusen takk for godt engasjement og innsats. 
Vi så heldige at det er ledere som på eget initiativ har dannet gruppa Utvalg For 
Fjellspeiding – UFFS. De gir speidere tilbud om «Ekstremspeiding» som det kreves høy 
kompetanse for å gjennomføre. 
Siste år har de heldigvis fått arrangert den tradisjonelle breturen, styret er svært 
takknemlige for initiativet og arbeidet til UFFS 
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Ledertrenerkomiteen bidrar med planlegging og utvikling av ledertreningen i kretsen, 
komitemedlemmene er i tillegg kursansvarlige og har ofte lederansvar i egen gruppe. Tusen 
takk for innsatsen 
Roverkomiteen klarte å gjennomføre både roverleir og roverkick-off mens det var åpning 
for aktiviteter for aldersgruppen, tusen takk for bidraget med å gi aktiviteter til en viktig 
medlemsgruppe i kretsen 
 
 Tusen takk til alle som bidrar for speiderne i Vesterlen 
 

Kretsstyret 21.februar 2021 
 

Tor Børge Salvesen, Eve Nøstdahl Nordvall, Silje Therese Beyer Olsen,  
Emilie Bøgelund, Ole Martin Bjelland, Kjell Arvid Jøssang og Sondre Lura. 

 
Kretsstyret innstiller: Årsmelding for 2020 godkjennes 
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4 Regnskap 2020 

4.1 Regnskap for Vesterlen krets med revisors beretning 
 

 
 
 
Kretsstyret innstiller: Regnskapet for Vesterlen krets for 2020 godkjennes 
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Revisors beretning 
 

 
 
Kretsstyret innstiller: Revisjon tas til orientering. 
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4.2 Balanse og avsetning av resultat 
 

 
Kretsstyrets forslag til disponering av overskudd: 
 
Forslag: Underskuddet belastes egenkapital 
 
Kretsstyrets innstilling: Forslaget vedtas. 
 

5 Innkomne forslag 

5.1 Ingen innkomne forslag 
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6 Strategisk plan  

6.1 Plan for 2021  
 
Kretsens strategiske satsingsområder og arbeidsplan 2021: 
  

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 2022 - 
2025 

 
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 2022.  
- Alle patruljer (speidere) gjennomfører et samfunnsengasjement prosjekt. 

 
3. Speiding når flere 
- Rovere er ledere 
- Logg ut kampanjen fortsetter 
- 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 2021/vår 2022 
Hovedprogram: 

- Roverprogram 2 samlinger 16-17 år. 1-2 samlinger 18 år + og 2 helgearrangement  
- Strategisamling med gruppe og kretsstyret i januar  
- Gruppeledersamling oktober og mai 
- Leirbålsprat flere ganger i året 
- Ledertreningsuke vår og høst 
- Ledertrening unge ledere – trinn I desember 
- Patruljeførerkurs I på Camp773 i november 
- Patruljeførerkurs II arrangeres i løpet av våren 
- Ledertrening trinn III 
- Temakvelder og kurs etter behov og ønske fra grupper 
- Arbeider for at flest mulig speidere blir med på Agenda 2021  
- Kretsen arbeider for at det arrangeres et fellesarrangement for speidere (i 

vandreralder). «Kretspatruljen» blir med i planleggingen.  
 
Kretsstyrets innstilling: Forslaget vedtas. 
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7 Budsjett 2021 

7.1 Budsjett for Vesterlen krets 
Se budsjettforslag sammen med regnskap pk.4.1. 
 
Kommentarer budsjett 
Lønn. Kretsen ansetter en person til i full stilling. Ekstra stilling er ut fra et behov fra 
speidergruppene, forbundet og forpliktelser i Frilager. De 2 stillingene som da er ansatt, 
leies ut til speidergrupper, forbundet og Frilager. Lønnskostnader for kretsen blir ikke 
større en tidligere. Det er gjort avtaler for utleie i henhold til foreslått budsjett. 
 
 
Kretsstyrets innstilling: Forslag til budsjett for 2021 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:  
Vibeke Langeland, Strand Jørpeland speidergruppe 
  
Valgkomiteens forslag: Foreslåtte kandidat foreslås valgt. 
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8.3 Valg medlemmer til kretsstyret 
Forslag fra valgkomiteen (fremlegges av valgkomiteen) 
 
Det skal velges mellom inntil 5 styremedlemmer for 2 år – årsmøte har tidligere valgt 
kretsstyret med 5 styremedlemmer: 
 
Følgende har sagt ja og er på valg (alfabetisk): 
  
Cato Bjerkeli, 1.Sandnes speidergruppe 
Emilie Bøgelund, Bryne speidergruppe 
Kjell Arvid Jøssang, Randaberg speidergruppe 
Maren Grødem Larsen, 1.Sandnes speidergruppe 
Sondre Lura, Lura speidergruppe 
 
Valgkomiteens forslag: Foreslåtte kandidat foreslås valgt. 
 

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 
Allis Sand Beisland  Hinna 
Vara: 
Lars Atle Andersen  1.Sandnes 
 

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

8.6 Suppleringsvalg valgkomite 
Forslag fra kretsstyret (fremlegges av kretsstyret) 
Valg av 1 medlem til valgkomite for 1 år  
 
Forslag: Utgår. Alle i valgkomiteen fortsetter som valgt. 
 
 

9 Avslutning 
 

 


