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Referat fra årsmøte i 
 Gruppeting 2022 

 
 
Tid:   Mandag 7. mars kl.18.00 – 21:00 
Sted:   Melsheihytta 

Til stede:  
Ledere og rovere:  
Ingrid Nordbø 
Hanne-Beth Bratland 
Lars-Martin Bøe 
Maren Grødem Larsen 
Cato Bjerkeli 
Carl Christian Norberg 
Nina Lewin 
Inga Wirowski 
Kristine Robberstad 
Idunn Lewin 
Nils Lindaas 
Åse Bergo 
Amanda Gjerlaugsen 
Tor Børge Salvesen 
Ole Sværen 
Astrid Ramsfjell 
Marianne Hov 
Rune Thorsen 
Sara Solbakken 

Angeline Haraldsen Riis 
Kirjan Krågeland 
 
Speidere:  
Marit Victoria Straume 
Martha-Eline Høiland 
Astrid Krohn Reinskau 
Daniel J Høiaas 
Håkon Roland Thorsen 
Aksel M Theiss 
Marie Øydne 
Sindre Wikene 
Erling Riis 
Emma Skipstad 
Ona Aarthun Bøe 
Julie Kvaløy  
Marie Sandvik Voldsund 
Aleksander Hov Andersen 
Nikolai Hov Andersen 
Ole Halldor Bjarnason 

 

 

1 Åpning, konstituering og godkjenning av innkalling 
Etter den tradisjonelle pizza-bevertningen, ble Gruppetinget konstituert: 
 
Møteleder:  

Ingrid Nordbø, valgt ved akklamasjon 
 
Referent: 

Marianne Hov, valgt med akklamasjon 

http://www.1sandnes.no/
mailto:1sandnesinfo@gmail.com
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Tellekorps: 

Ona Aarthun Bøe, Emma Skipnes, Håkon Roland Thorsen og Aksel M. Theiss ble 
valgt ved akklamasjon 

 
Valg av 2 til å undertegne protokollen:  

Angeline Haraldsen Riis og Amanda Gjerlaugsen valgt ved akklamasjon 
 
 
Innkalling godkjent. 

2 Årsrapport 2021 
Enhetslederne Nils Lindaas, Idunn Lewin, Ole Sværen og Nina Lewin presenterte de 
viktigste aktivitetene i de respektive enhetene i 2021.  Til tross for skiftende 
smittevernregler som følge av pandemien har enhetene opprettholdt stor aktivitet hele 
året.  Foruten vår vanlige speideraktivitet ble en storstilt oppussing av Melshei fullført i 
2021.  Hytta fremstår som nyrenovert, og hele hovedetasjen er pusset opp.  Det er 
driftsstyrets medlemmer som har stått for hovedtyngden av arbeidet; Kristine 
Robberstad, Nina Lewin, Ola Helgeland og Geir Åge Høiland.  Sommerleiren 2021 gikk til 
Rjukan, og hadde rekorddeltakelse med 77 deltakere.  
 
1.Sandnes hadde 178 medlemmer ved årets slutt, hvilket er +2 i forhold til 2020.  Både 
flokk og tropper er nå fulle, og har ventelister. 

 
Årsrapporten ble godkjent ved akklamasjon.  Godkjent årsrapport følger vedlagt. 

3  Regnskap 2021 
Vi har fortsatt ordningen med innleid hjelp til regnskap; Jane Dorner som også fører 
regnskapet for Hinna og Madla.  
 

 
Kommentarer til regnskapet:  

• Allerede opptjente dugnadsmidler ifm avlyst Englandsleir ble fratrukket 
leirkontingenten for Rjukan for de aktuelle. Totalt 80 750 kr overført fra Dugnad 
sommerleir til Inntekt Sommerleir. Resterende dugnadsmidler kr 26 410 overført 
til Balansen  

• Inntekter Melshei inkluderer 70 000 kr i ekstraordinært vedlikeholdstilskudd pga 
Covid fra Sandnes kommune. Ordinære leieinntekter utgjør ca 100 000 kr. 
Utgifter til prosjektene som fikk tilskudd er ført under Melshei Drift og vedlikehold 
kto 6301.  

• Kostnader Melsehei - fordeling:  
o 312 000 oppussing hytte (hvorav 130 000 kr nye vindu + ytterkledning 1 

side)  
o 34 000 Oppgradering ute inkl. benker  
o 32 000 strøm  
o 30 000 brønn/pumpe  
o 14 000 Øvrig driftsutgifter  



 
 

1. Sandnes speidergruppe av Norges Speiderforbund 
Stiftet 14.november 1914 

 

• " For alle"-tilskudd for alle gruppene kretsen (totalt 30 000 kr) ble administrert av 
1. Sandnes og utbetalt til til sammen 4 speidergrupper inkl. 1. Sandnes  

• Inntekt ved salg av 1. Sandnes sin eierandel i Veralandhytta (270 000 kr) er ført i 
balansen og foreslått disponert til vedlikeholdsfond Melshei. 

 
 

1. Årsregnskap for 2021 med balanse godkjennes 
2. Vedlikeholdsfond. Inntekt for salg av Veraland 270 000 kr avsettes til framtidig 

vedlikehold i Melshei. 
 
Vedtatt med 35 stemmer. 
Godkjent regnskap følger vedlagt. 

4 Arbeidsplan for 2022 
Enhetene vil gjennomføre sine faste arrangementer i 2022.  Førerpatruljen hadde høsten 
2021 en god planleggingshelg der de la terminlista for troppene for våren 2022.  De 
gjennomfører tilsvarende planleggingshelg i vår for terminlista til høsten.  Årets 
sommerleir blir deltakelse på storleiren Spejdernes lejr i Danmark.  

5 Budsjett 2022, inkludert forslag for kontingent 2023.  
  
Inntektene ved salg av vår andel i Veralandshytta avsettes til fremtidig vedlikehold i 
Melshei.  
KOMMENTARER TIL BUDSJETTFORSLAGET  
Budsjettet for sommerleir er styrket med 80 000 kr fra gruppas midler. (utover 
deltakeravg.)  
Satt av midler til lederarrangementer for å ta igjen avlyste arr i 2020-21. Redusert 
kontingentinntekt for å muliggjøre redusert kontingent for studenter. 
 
Budsjett for 2022 vedtatt ved akklamasjon. 
 

5.1 Speidergruppas kontingent for 2022 
Gruppekontingent fra og med 2023 økes med konsumprisindeksen (nærmeste tier). 
Høstkontingent er 50% 
Husstandsrabatt (80%). 

 
Godkjent ved akklamasjon. 

6 Valg 

6.1 Gruppeleder for 2 år 
Til Gruppeleder ble Marianne Hov, valgt ved akklamasjon 
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6.2 Gruppeassistenter for 1 år 
Hanne Beth Bratland 
Ingrid Nordbø 
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 
Geir Åge Høiland 
Kristine Robberstad 
Nina Lewin 
 

Driftsstyret velger selv sin leder. 
Valgt ved akklamasjon.  
 

6.7 Valgkomite for 1 år 
Nils Lindaas 
Nina Lewin 
 

Valgt ved akklamasjon 

7 Innsendte saker 
 
Forslag innsendt av Cato Bjerkeli:  
1. Forslag om innkjøp av tilhenger Det kjøpes inn tilhenger med kasse/skap til bruk for 
speiderarrangementer i gruppen. Den bør ha god lasteevne og rampe for lett inn og 
utlasting av matriell.  
 
2. Solceller på taket på Melsheihytta Det hentes inn priser og undersøkes muligheter for 
å montere solceller på taket av hytta. Taket har perfekt plassering for maks soltilgang, 
og vil med dagens priser på strøm, bidra til bedre økonomi til drift av hytta. Dessuten 
har det en symbolverdi med at vi utnytter det potensialet som plasseringen gir, og at vi 
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kan benytte kortreist strøm til hytta. Jeg tror at dette kan sponses i stor grad, og at vi 
kan «selge» et og et panel til bidragsytere.  
 
3. Bygging av lagerplass. Det undersøkes mulighet for å kunne sette opp et lager på 
egen tomt i Melshei. Lageret bør være stort nok til at man kan kjøre inn kajakktilhenger 
og til å tørke det store teltet. Det vil kunne avlaste kjelleren i hytta ved at utstyr og 
matriell som ikke er avhengige av frostsikker oppbevaring kan oppbevares der. Da blir 
det bedre plass til den aktiviteten som kjelleren benyttes til i dag. 
 
 
Vedtak ang. solceller:  
Tekniske og økonomiske sider ved å etablere solcellepanel på taket i Melshei 
undersøkes, inkludert mulighet for å få tilskudd.  Dersom det lar seg gjøre å oppnå 
samme, eller lavere kostnader for strøm enn i dag settes det i gang arbeidet med 
søknader om tilskudd til solcelleanlegg.   
 
Vedtatt ved akklamasjon 
 
Vedtak ang. tilhenger og lagerbygg:  
 

• Gruppa undersøker muligheten for å få tilgang til, eller felles eierskap i tilhengere 
til frakt av tur og leirutstyr i felleskap med andre speidergrupper eller Frilager.  

• Muligheten for å få innendørs lagring av kajakkhenger og evt. tilhenger(e) for 
deling på et sentralt sted i regionen undersøkes også.   

• Det brukes foreløpig ikke ressurser på å utrede eget lagerbygg i Melshei.  
 
Vedtatt med 33 mot 3 stemmer 

  
 
Sandnes 7. mars 2022 
Referent: Marianne Hov 
 
 
 
 
______________________    ______________________ 
Amanda Gjerlaugsen     Angeline Haraldsen Riis 
       
 
 
Vedlegg:  
 
Årsberetning 2021 
Årsregnskap med balanse 2021. Budsjett 2022 
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