1.Sandnes speidergruppe
Stiftet 1914

Referat fra årsmøte i
Gruppeting 2020
Tid:
Sted:

Mandag 12.oktober 2020 kl.18.00 – 20.45
Speiderhytta i Melshei

Til stede:
Ledere og rovere:
Ingrid Nordbø
Hanne Beth Bratland
Maren Grødem Larsen
Cato Bjerkeli
Angeline Haraldsen Riis
Carl Christian Norberg
Arnfinn Kjosavik
Ronny Zeiger
Nina Lewin
Geir Åge Høiland
Inga Wirowski
Even Åkesson
Johannes Kjosavik
Vegard Haug
Mari Hauge
Lars Atle Andersen
Speidere:
Torjus Lewin
Johan Nordbø Visnes
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Org.nr: 989469142. Konto.nr: 7334.20.33811
www.1sandnes.no / 1sandnesinfo@gmail.com

1 Åpning, konstituering og godkjenning av innkalling
Møteleder:
Ingrid Nordbø, valgt ved akklamasjon
Referent:
Lars Atle Andersen, valgt med akklamasjon
Tellekorps:
Torjus Lewin, Johannes Kjosavik og Vegard Haug, valgt ved akklamasjon
Valg av 2 til å undertegne protokollen:
Even Åkesson og Maren Grødem Larsen, valgt ved akklamasjon

Innkalling godkjent, ingen innkomne saker.

2 Årsberetning 2019
Årsberetning ble lagt frem av gruppeleder, og ble presentert i form av en oppsummering
av året og bilder fra 2019. Høydepunkter inkluderte bl.a. tur til Filippinene, kretsleir og
Norges største kontingent til verdensjamboreen i USA (19 speidere og 2 ledere fra
1.Sandnes).
Det var også gledelig at vi hadde en patrulje som kvalifiserte seg til NM i speiding.
Speiding i samfunnet ble et tema som fenget i 2019. Eksempler på dette var aktiviteter
knyttet til Filippinene, verdidiskusjoner og deltagelse i Pride Parade.
1.Sandnes hadde 159 medlemmer ved årets slutt, hvilket er +1 i forhold til 2018.
Årsberetningen ble godkjent ved akklamasjon.

3

Regnskap 2019

Revidert regnskap lagt frem på årsmøtet.
Det er nå opprettet en ny ordning hvor Jane Dorner hjelper oss med regnskapet på
betalt basis. 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.
Inntekter fra utleie av Melsheia gått en del ned (ca. 20%).
Totalt sett gikk vi med ca. 250.000 i overskudd i 2019.
Revidert regnskap godkjent ved akklamasjon.
Gruppen takker kasserer og revisor for god innsats.

4 Arbeidsplan for 2020
Mesteparten av året er nå gjennomført, med de innskrenkninger som kom pga covid-19situasjonen.
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Digital speiding i covid-19-perioden var populært. Veldig bra at vi fikk gjennomført leir
på Ådneram når Wings 2020 ble avlyst. Det var viktig for våre speidere.

4.1 Sommerleir for 1.Sandnes i 2021 – Erstatning for landsleir
Rammer for sommerleir 2021.
Følgende rammer ble lagt frem og diskutert:
 En leir som fenger både tropp, rovere og ledere
 Villighet til å bruke noe midler for at dette skal bli en leir som er en god
erstatning for landsleiren
 Bør være begrenset til vår gruppe, da større leire kan bli hindret av covid-19begrensninger på kort varsel
 Ønske om å ha en fast base, og så turer ut fra denne basen.
Det var gitt 4 eksempler på mulige lokasjoner for å starte en diskusjon: Knaben, Evje,
Rjukan og Voss. Tydelig tilbakemelding på at det bør være et sted som er noe mer enn
hva man «kan besøke med familien». Dvs. Rjukan og Voss mer interessant enn Knaben
og Evje.
Vi kan godt kjøpe en aktivitet som er litt spektakulær, men mesteparten av leiren bør
være egen-drevet.
Innspill på om det går an å tenke bærekraft også med tanke på hvordan vi reiser til
leiren og hvordan vi bor.
Det vil nå settes ned en leirkomite for å jobbe med leir 2021.
Enighet om at det må jobbes mot en storleir i 2022 dersom det lar seg gjennomføre.
Aktuelle alternativer kan være KFUK-KFUM-speidernes landsleir på Landa eller
Spejdernes lejr i Danmark.

5 Budsjett 2020, inkludert forslag for kontingent 2021
Lagt fram på årsmøtet.
Leieinntekter for Melsheia tatt ned til 75.000 pga erfaringen med lavere utleie i 2019 og
Covid-19 effekter. Vi har dog nettopp fått dekket noe av Covid-19 bortfallet gjennom
støtteordninger.
Det er budsjettert med et overskudd på ca. 30.000 i 2020.
Budsjett for 2020 vedtatt ved akklamasjon.

5.1 Speidergruppas kontingent for 2020
Gruppekontingent fra og med 2020 økes med konsumprisindeksen (nærmeste tier).
Høstkontingent er 50%
Husstandsrabatt (80%).
Godkjent ved akklamasjon.
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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
Jon-André Johansen, valgt ved akklamasjon

6.6 Driftstyre for Melsheihytta for 1 år
Ola Helgeland (leder)
Geir Åge Høiland
Kristine Robberstad
Valgt ved akklamasjon. Cato ble takket for sin innsats for Melsheia gjennom mange år.

6.7 Valgkomite for 1 år
Nils Lindaas
Nina Lewin
Valgt ved akklamasjon
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7 Tilbakerapportering på tidligere aksjoner og
orienteringer
7.1 Melsheia – Eierskap
Dette har gått fremover, og kretsstyret har vedtatt at eiendommen overføres til
1.Sandnes vederlagsfritt. Speiderstyret har også godkjent dette. Tinglysing av papirene
gjenstår som siste aktivitet.
Oppfordring til at vi brukere tar et større eierskap til selve eiendommen, og gjerne bidrar
på enkeltsaker som må fikses/ryddes. Viktig å tenke på godt naboskap med grunneierne
rundt oss. Forslag om å fortelle på speidermøtene hva vi faktisk eier og hva vi låner.
Det ble også stilt spørsmål ved om vi i større grad burde hatt en materialforvalterfunksjon, inkludert reparering av turutstyr etc. Inventar/utlånsliste etterspurt.
Troppslederne oppfordret til å finne 1-2 personer i hver tropp med spesialansvar for
utstyr.
Gruppestyret bedt om å se på hvordan foreldre og speidere kan involveres i dugnad /
rydding på en enkel måte. Må være godt koordinert med driftsstyret.

7.2 Veraland speiderhytte
1.Sandnes har tidligere signalisert at vi ikke ønsker å benytte denne eiendommen.
Vi har nå konkludert med at det beste er om noen overtar eiendommen fullt og helt.
Frelsesarmeen menighet ønsker å overta eiendommen og detaljene er gjenstand for
forhandling.
Gruppetinget gir gruppestyret mandat til å jobbe for salg av eiendommen.

Sandnes 12. oktober 2020
Referent: Lars Atle Andersen

______________________
Even Åkesson

______________________
Maren Grødem Larsen
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