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1.Sandnes speidergruppe 

Stiftet 1914 
 

 
 

 

Referat fra årsmøte i 
 Gruppeting 2021 

 
 
Tid:   Tirsdag 22.juni 2021 kl.18.00 – 19.45 
Sted:   Ute ved hytta i Melsheia 

Til stede:  
Ledere og rovere:  
Ingrid Nordbø 
Hanne-Beth Bratland 
Maren Grødem Larsen 
Cato Bjerkeli 
Carl Christian Norberg 
Nina Lewin 
Inga Wirowski 
Even Åkesson 
Mari Hauge 
Kristine Robberstad 
Idunn Lewin 
Birk Lewin 
Kirjan Krågeland 
Nils Lindaas 
Åse Bergo 
Amanda Gjerlaugsen 
Tor Børge Salvesen 
Ole Sværen 
Astrid Ramsfjell 
Lars Atle Andersen 
 
Speidere:  
Torjus Lewin 
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1 Åpning, konstituering og godkjenning av innkalling 
 
Åpningen av Gruppetinget markerte også åpningen av nye Melsheia etter en omfattende 
oppussing. Snor ble klippet og vi fikk se hytta innvendig. Mange har lagt ned en innsats, 
men noen har virkelig vært til stede både tidlig og sent. Kristine Robberstad og Nina 
Lewin ble satt ekstra pris på av Gruppetinget, og de ble tildelt «Melsheitrollets 
Hederspris», som i tillegg til eget diplom også inkluderte overnatting på «Skåpet» for 2 
personer og en hengekøye til å slappe av i. 
 
Etter den tradisjonelle pizza-bevertningen, så ble Gruppetinget konstituert: 
 
Møteleder:  

Ingrid Nordbø, valgt ved akklamasjon 
 
Referent: 

Lars Atle Andersen, valgt med akklamasjon 
 
Tellekorps: 

Idunn Lewin, Astrid Ramsfjell og Amanda Gjerlaugsen valgt ved akklamasjon 
 
Valg av 2 til å undertegne protokollen:  

Even Åkesson og Ole Sværen, valgt ved akklamasjon 
 
 
Innkalling godkjent, ingen innkomne saker. 

2 Årsberetning 2020 
Årsberetning ble presentert av gruppeleder, og ble også distribuert skriftlig til alle 
deltagere på årsmøtet. 2020 har vært preget av koronaepidemien, men når nasjonale 
retningslinjer kom på plass, så gjenopptok gruppa alle aktiviteter som lot seg 
gjennomføre innenfor regelverket. Speidergruppa ser at vi har et viktig samfunnsansvar 
når det gjelder å bidra til at barn og unge bærer så lite av byrdene ved 
koronarestriksjonene som mulig, og har derfor hatt et uttalt mål om å gjennomføre 
aktiviteter så langt det lot seg gjøre. 
Hovedaktiviteter i 2020 inkluderte bl.a. både rovertur og vandrertur til Frikvarteret, 
skitur til Stavtjønn, livredningskurs for vandrere i Kongsberg, oppstartstur for troppene 
på høsten, småspeidertur til Melsheia og nyingnatt før jul. 
Årets store høydepunkt skulle vært deltagelse på Wings 2020 utenfor London, men den 
leiren ble avlyst pga pandemien. I stedet arrangerte vi sammen med Vesterlen krets 
sommerleir på Ådneram i Sirdalen, hvor 37 speidere og ledere fra gruppa deltok på 
kjekke aktiviteter som kanopadling, sykkelturer og klatrepark. 
1.Sandnes hadde 176 medlemmer ved årets slutt, hvilket er +17 i forhold til 2019. 

 
Årsberetningen ble godkjent ved akklamasjon. 
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3  Regnskap 2020 
Jane Dorner har hjulpet oss med føring av regnskapet. Hun fører også regnskapet for 
Hinna og Madla. For å ta ut synergier i regnskapsføring for flere speidergrupper, byttet vi 
i 1.Sandnes regnskapsprogram fra Fiken til Power i 2019.  
Inntekter fra utleie av Melsheia inkluderer ca. 20.000 fra kompensasjonsordning for 
bortfall av leieinntekter. Gruppa startet også et større oppussingsprosjekt av 
Melsheihytta mot slutten av 2020, basert på tilgjengelig dugnadskapasitet hos ivrige og 
engasjerte foreldre. Utgiftene for dette kommer primært i 2021. 
Totalt sett gikk vi med ca. 5.000 i underskudd i 2020. 
Regnskapet er revidert av Linda Hauge. 

 
Revidert regnskap godkjent ved akklamasjon. 

4 Arbeidsplan for 2021/22 
Halvparten av året er nå gjennomført, med noen innskrenkninger pga covid-19-
situasjonen. Samtidig har vi holdt et jevnt aktivitetsnivå første halvår, med både turer 
og møter.  
Myndighetene har lagt vekt på at barne- og ungdomsaktiviteter skal skjermes mest 
mulig fra smitteverntiltak. 1.Sandnes ønsker ut fra dette å tilby så normal aktivitet som 
mulig innenfor de til enhver tid gjeldende restriksjonene. 

4.1 Sommerleir for 1.Sandnes i 2022 – Ønske om at speiderne 
opplever en storleir 

2022 er et «gruppeleir-år» i Norges speiderforbund, midt mellom landsleir og kretsleir. 
Vi mener at det er viktig at speiderne får oppleve en storleir, og se noe av mangfoldet i 
speiderbevegelsen. Mange av de som i dag er i tropp har mistet dette ved at både Wings 
2020 og landsleiren 2021 ble avlyst/desentralisert. 
 
Leiralternativer sommeren 2022 inkluderer:  

 Norges KFUK-KFUM-speideres landsleir på Landa i Sandnes 
 Spejdernes lejr i Danmark, danskenes landsleir utenfor København 
 Jamboree2022, Sveriges landsleir utenfor Kristianstad sør i Sverige  

 
Rådgivende avstemming i gruppetinget anbefalte med stort flertall å jobbe for 
Danmarksalternativet. Endelig valg må gjøres tidlig høsten 2021.  

5 Budsjett 2021, inkludert forslag for kontingent 2022.  
  
Det er budsjettert med et underskudd på 21.000 i 2021. 
I tillegg har salget av vår andel i Veraland gått gjennom i mai 2021, og det bragte inn 
270.000. Disse pengene allokeres til et vedlikeholdsfond. 
 

Budsjett for 2021 vedtatt ved akklamasjon. 
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5.1 Speidergruppas kontingent for 2022 
Gruppekontingent fra og med 2022 økes med konsumprisindeksen (nærmeste tier). 
Høstkontingent er 50% 
Husstandsrabatt (80%). 

 
Godkjent ved akklamasjon. 

6 Valg 

6.1 Gruppeleder for 1 år 
Til Gruppeleder ble  
 
Ingrid Nordbø 
 
valgt ved akklamasjon 

 

6.2 Gruppeassistenter for 1 år 
 
Hanne Beth Bratland 
Lars Atle Andersen 
Lars-Martin Bøe 

 
valgt ved akklamasjon 

6.3 Gruppestyre for 1 år 
 
Gruppeleder, gruppeassistenter, valgt ved akklamasjon 
 

6.4 Kasserer for 1 år 
Jane Dorner, valgt ved akklamasjon. 
    

6.5 Revisor for 1 år 
Linda Hauge, valgt ved akklamasjon 

  

6.6 Driftstyre for Melsheihytta for 1 år 
 
Ola Helgeland (leder) 
Geir Åge Høiland 
Kristine Robberstad 
Cato Bjerkeli 
Nina Lewin 

 
Valgt ved akklamasjon.  
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6.7 Valgkomite for 1 år 
Nils Lindaas 
Nina Lewin 
Maren Grødem Larsen 
 

Valgt ved akklamasjon 

7 Orienteringer og diskusjonstema 

7.1 Jamboree i Sør-Korea 2023 
Interessepåmelding lagt ut på våre nettsider. Påmeldingsfrist for speidere sannsynligvis 
januar 2022. Pris omtrent på samme nivå som til USA 2019. Dugnadsinnsats blir en 
viktig innsatsfaktor for speiderne våre. 
 

7.2 Samarbeid med våre venner på Filippinene 
Planen var opprinnelig å ta imot speidere fra Filippinene på landsleiren i 2021. 
Vaksinesituasjonen på Filippinene er fortsatt usikker i 2022. Ut fra dette ser vi det som 
at 2023 er første mulige år for et samarbeid. Dette er da eventuelt sammenfallende med 
et jamboree-år, men allikevel så viktig for oss at det er det som er arbeidshypotesen 
videre. 
Planlegges et informasjonsmøte høsten 2021. Hovedmålgruppe vil være 
10.klasse/videregående-elever i 2023. 
 

 
  

 
Sandnes 22. juni 2021 
Referent: Lars Atle Andersen 
 
 
 
 
______________________    ______________________ 
 Even Åkesson         Ole Sværen 
 


