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Referat, årsmøte i
gruppeting 2015
Tid:
Sted:

Mandag 23.februar 2015 kl.18.00 – 21:30
Speiderhytta i Melshei

Tilstede:
Ledere/voksne: Tor Børge Salvesen, Ola Helgeland, TorBjørn Dahle, Sigrun Vagle, Hilde
Grødem Larsen, Hanne Beth Bratland, Carl Christian Norberg, Nils Lindaas
Rovere: Ragnhild Vagle, Heidi Bratland, Solveig Dahl Nøttestad
Speidere: Even Åkesson
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1 Åpning og konstituering
Innkalling godkjent, to saker innkommet innen fristen (7.1 og 7.2)

1.1 Valg av møteleder:
Tor Børge Salvesen, valgt med akklamasjon

1.2 Valg av referent:
Tor Børge Salvesen, valgt med akklamasjon

2 Årsberetning 2014
Årsberetning lagt frem på årsmøtet.
Årsberetningen ble godkjent med noen oppdateringer.

3

Regnskap 2014

Revidert regnskap lagt frem på årsmøtet.
Revidert regnskap godkjent.
Gruppen takket kasserer og revisor for god innsats

4 Arbeidsplan for 2015
Lagt fram på årsmøtet.
Arbeidsplanen ble gjennomgått, oppdatert og legges til grunn for gruppas arbeid
fremover

5 Budsjett 2015.
Lagt fram på årsmøtet.
Budsjett for 2015 vedtatt med små endringer

6 Valg
6.1 Gruppeleder for 2 år
Ikke på valg i 2015

6.2 Gruppeassistenter for ett år
Ola Helgeland og Sigrun Vagle, valgt ved akklamasjon

6.3 Gruppestyre for 1 år
Gruppeleder, gruppeassistenter, enhetsledere og leder for driftstyre - Melshei,
valgt ved akklamasjon

6.4 Gruppens representanter til kretsting for 1 år
Alle ledere kan møte på kretsting. Antall stemmeberettigede fordeles forholdsmessig på
enhetene. Gruppeleder + 11 representanter kan stille (1 for hvert 10. betalende
medlem, vi var 107 medl. 31/12-14).
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1/3 av representantene skal være under 25 år, dvs. min. 4 fra gruppa.
Følgende ble valgt.
Under 25 år:
- Solveig
- Heidi
- Ragnhild
- ?
- ?
Over 25 år:
- Tor Børge (Gruppeleder)
- Ola
- Nils
- Hanne Beth
- ?
- ?
- ?

6.5 Kasserer for 1 år
Oddgeir Sværen, gjenvalgt ved akklamasjon

6.6 Revisor for 1 år
Jon Andrè Johansen, gjenvalgt ved akklamasjon

6.7 Driftstyre for Melsheihytta for 1 år
Cato Bjerkeli, Ola Helgeland Geir Åge Høiland og Nina Lewin,
valgt ved akklamasjon

7 Innkomne saker
7.1 Gruppemerke (fra Tor Børge Salvesen)
Nytt merke basert på jubileumsmerket, eller det gamle med lavvo og kano

-

Vedtak: Med 6 mot 3 stemmer blir det eksisterende merket beholdt.

7.2 Egne midler til patruljene (CC Norberg)
Sentralt i utviklingen av troppen står å utvikle selvstendige patruljer- som langt på vei
skal være selvgående enheter.
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Det er viktig at speiderne fordeler oppgaver innad i patruljen -og lærer å ta ansvar.
Dette er en del av speidermetoden - og i gruppens målprogram i årene som kommer.
Herunder er peff og ass jobben innlysende, men det bør også utnevnes en
utstyrsansvarlig og en kasserere osv osv.
Derfor foreslås at hver patrulje gis mulighet til å disponere /få overført en rund sum fra
gruppens kasse årlig- f eks kr 1000.- ,som det skal føres regnskap for og der det kan
opprettes egen konto for patruljen. Patruljene gis anledning til på selvstendig grunnlag å
tjene inn mer til sin patruljekasse hvis de ønsker det.
Pengene disponeres til å forbedre patruljens eget utsyr- til fellesaktiviteter på tur eller
likn. der patruljen selv bestemmer /disponerer.

-

Vedtak: Troppen iverksetter dette med midlene avsatt i budsjettet for drift av
troppen. I samarbeid med kasserer lager et praktisk system for dette.

Sandnes 23. februar
Tor Børge Salvesen
Gruppeleder og referent
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1.Sandnes speidergruppe
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Årsberetning 2014
1 Innledning
1. Sandnes er en aktiv speidergruppe med geografisk plassering i Sandnes kommune. Vi
har tilholdssted i det flotte friområdet Melshei som tilhører Sviland bydel, men
medlemmene våre kommer fra så å si hele kommunen. Vi er den eldste speidergruppen i
kommunen og blant de eldste i Norge og i 2014 feiret vi 100-års jubileum og er en av
svært få med sammenhengende drift fra oppstart.
Vi er tilknyttet Norges Speiderforbund og våre medlemmer er derfor medlemmer av de
internasjonale speiderorganisasjonene WOSM (World Organization of the Scout
Movement) for gutter, og WAGGGS (World Association of Girl Guides and Girl Scouts) for
jenter.
Speidergruppa drives godt og har en stor gjeng med voksne ledere og medhjelpere, vi
har vokst sakte, men sikkert de siste årene og teller ved slutten av 2014 107 registrerte
medlemmer.

2 Enheter i gruppen:
Speidergruppen har i 2014 vært inndelt i:
Småspeider:
3. - 4. klasse
Speidertropp:
5. - 10.klasse
Roverlag:
16 – 25 år

3 Ledelse
3.1

Gruppeleder:
Tor Børge Salvesen valgt i 2014 for 2 år

3.2

Gruppeassistenter:
Ola Helgeland (valgt i 2014 for 1 år)
Sigrun Vagle (valgt i 2014 for 1 år)

3.3

Gruppestyret:

Gruppeleder:
Tor Børge Salvesen
gruppeassistenter: Ola Helgeland, Sigrun Vagle
Enhetsleder småspeider: Nils Lindaas
enhetsleder rover: Ådne Bjerkeli (vår) / Heidi Bratland (høst)
enhetsleder tropp: Cato Bjerkeli (vår)/ Carl Christian Norberg (høst)
Melshei:
Cato Bjerkeli

3.4

Småspeider.

Enhetsleder:

Nils Lindaas.
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Assistenter:

3.5

Karl Ivar Ohma,
Anneli Eide
Geir Vetås (vår)
Atle Helgeland (høst)
Carmen Strand (høst)

Speidertroppen

Enhetsleder:
Assistenter:

3.6

Cato Bjerkeli (vår) / Carl Chrisitian Norberg (høst)
Hanne Beth Bratland
Hilde Grødem Larsen
Nina Lewin
Sigrun Vagle,
Heidi Bratland
Solveig Dahl Nøttestad
Christian Lycke Ellingsen
Carl Christian Norberg (vår)
Cato Bjerkeli (høst)
Ragnhild Vagle
Runar Dahlsbø
Håkon Gahnstrøm Andersen
Ludvig Brannseter Ellingsen
Hilde Bjerkeli
Helge Bratland
Torbjørn Dahle
Bjørn Kåre Høiland
Erling Evensen
Arnfinn Kjosavig
Geir Åge Høiland

Roverlaget

Enhetsleder:

Heidi Bratland

4 Medlemmer
Gruppa har disse registrerte medlemmene i følge rapport fra Norges speiderforbund.

Småspeidere
Speidere
Rovere
Ledere
Andre voksne
Til sammen

2012:
16
56
12
14
98

2013:
2*
60
15
14
9
100

2014:
24 *
52
12**
15
4
107

* Småspeiderne var 26 medlemmer ved årsskiftet, men 2 som deltok på høsten var ikke
registrert i NSF før nyttår 2014. Det samme gjelder 2013 da de var 9 på møtene, men
kun 2 registrert i NSF ved slutten av 2013.
**6 rovere bidrar som enhetsassistenter i troppen, men er registrert i medlemsregisteret
som rovere.
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Direkte medlem:
Æresmedlem:

Solveig Nordbø
Ola Helgeland

Speidergruppa har en fin utvikling i antall medlemmer. Vi driver ingen aktiv rekruttering,
men det gode speiderarbeidet gjør at vi tiltrekker oss nye medlemmer.
Ledergruppa er stor og i gruppa er det både lov å dra, og lov å lene seg tilbake, men
likevel regnes med når andre oppgaver krever en. Vi har et godt opplevd lederklima og
samarbeid der vi utfyller hverandre, men vi har likevel fokus på stadig lederrekrutering.

4.1

Andre tillitsvalgte.

Kasserer:
Revisor:

Oddgeir Sværen
Jon-André Johansen

5 Aktiviteter
5.1

Gruppen

Det er avholdt 2 gruppeting inkl. årsmøte. Ledere, rovere, patruljeførere/speidere fra og
med 8.klasse innkalles. Årsmøte ble avholdt 19.februar 2014.
Speidergruppa har sine aktiviteter ved/i speiderhytta i Melshei.
Småspeiderne har hatt de fleste møtene i Melshei ved speiderhytta.
Speidertroppen har også hatt de fleste møtene i Melshei ved speiderhytta, våren 2014
ble flere møter lagt til Hogstadvika for å trene i kano før padleleiren.
Av
-

gruppeaktiviteter kan nevnes:
Markering av at 100 års jubileumsåret starter 9. januar
Årsmøte gruppeting 19. februar
Tenkedagen, 22.februar
Kretsting 4. mars
Speideraksjonen i april, forbundsarrangement
Blåtur for lederne 7. mai, arrangert av roverne
17. Mai, Deltakelse i folketoget, flaggborg i begge tog, bekransning av minnestøtte,
flaggheising
Felles avslutning i Alsvik, 10. juni
Kanoleir i grensetraktene Norge/Sverige sammen med Randaberg speidergruppe
20.-28. juni
Sykkeltur på Hardangervidda for vandrere og rovere 15.-17. august
Gruppeting 18. september
Lagsamling med lederutvikling for ledere og rovere 17.-19. oktober på Frikvarteret
Vi representerte speiderne på Fylkesmannens fest for de frivillige organisasjonene
på Statens hus 25. oktober
Jubileumsfest 14. november
Åpen dag i Melshei 15. november
Felles juleavslutning i Melshei. Vi markerte at jubileumsåret er over 4. desember
Juleavslutning i Melshei for ledere og rovere 11. desember
Julemarked i Langgata, samarbeid i regi av Sandnes speiderråd 11.-14. desember

5.2

Småspeiderne

Friluftsliv
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Alle møter er ute. Vi følger treningsprogrammet når det gjelder friluftsliv. De lærer det
de bør kunne om naturen og det å ferdes i den. Vi er opptatt av at speiderne skal bli
glade i naturen. På de fleste møtene går vi en liten tur. Da må speiderne gå med sekk,
for å lære at det er lurt å ha med seg en sekk med nyttige ting i.
Bruk av patruljesystemet
Det siste året har vi ikke brukt patruljesystemet bevisst. Men vi deler speiderne inn i
grupper under opplæringen – ofte med ulike tema hos den enkelte leder. På den måten
får de bevege seg litt mellom de ulike temaene
Forpliktelse gjennom lov og løfte
Jevnlig har vi ord for dagen i starten av møtene. Da tar vi ofte utgangspunkt i
speiderloven.
Learning by doing
Vi er opptatt av at speiderne skal lære seg å beherske aktivitetene. Det er viktig at de
har lært seg det sjøl.
Samfunnsengasjement
Det tydeligste tegnet på samfunnsengasjement er deltakelsen i den årlige
Speideraksjonen. Vi deltok også som vanlig i Folketoget 17. mai. Denne dagen har vi
også ansvar for heising av flagg på Ruten
Medbestemmelse og ansvar
Småspeiderne vedtar sine egne møteregler. Noen ganger kan de være med å stemme
over flere alternativer når det gjelder aktiviteter. Dette inngår også under
samfunnsengasjement ved at de får lære om hvordan en demokratisk prosess fungerer.
Symbolikk, rammer og lek
Dette er et viktig punkt for småspeidere. Vi har boka «Dyreskogen» av Colin Dunn som
ramme forarbeidet. En ramme om arbeidet gjør det lettere å gjennomføre møtene, og
det blir mer spennende for speiderne. Åpnings- og avslutningsseremoni er også en viktig
del av møtet. I denne alderen er det fremdeles viktig med lek. Derfor har vi både
organisert og fri lek under møtene.
Progresjon i aktiviteter og ferdigheter
Vi er bevisste på at treningsprogrammet skal følges. På denne måten unngår vi å gå for
fort fram. Hvis det er noen av speiderne som kan et tema, prøver vi å bruke dem under
opplæringen. Dette siste er viktig med tanke på progresjon. Det kan også føre til styrket
sjøltillit. Utfordringen gjennomføres hvert semester og er en fin aktivitet som kan gi
trening i progresjon i aktiviteter og ferdigheter.
I vår var vi tre ledere og det var 10-12 speidere på møtene. Mens det i høst var fem
ledere og 20 – 25 på møtene.
Nils Lindaas
Småspeiderleder
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5.3

Speidertroppen.

5.3.1 Våren 2014
Mye av fokuset denne terminen ble lagt på kano og kanoaktivitet. Dette fordi vi hadde
en kanotur i Dalsland i Sverige sammen med Randaberg Speidergruppe i juni 2014.
Det ble for eksempel sendt ledere på livredningskurs og arrangert kanovelt i Riskahallen,
samt flere troppsmøter mot slutten av semesteret hvor vi var ute å padlet kano.
Vårsemesteret ble gjennomført med møter på torsdager i Melshei. Det var en miks av
troppsmøter og patruljemøter.
Av spesielle arrangement kan nevnes:
Skitur til turistforeningshytte 14-16/2, ble avlyst pga dårlig vær.
Troppstur til Dreyerbu i Sirdal 7-9/3.
Bymanøver i Sandvedparken 9/4, sammen med andre speidere i Sandnes.
Kretsbannerkonkurranse i Melshei 25-27/4.
Kanokurs med overnatting for alle som skulle være med på kanoleir 30/4-1/5.
Stor markering og flott opplegg i årets 17.mai tog.
Gaupe-patruljen deltok i NM i Malvik
Kanotur i vakre Dalsland i Sverige, sammen med Randaberg Speidergruppe 20-28/6.
Generelt kan sies at vi har en flott gjeng med speidere som virkelig kan og vil!
Kanoturen ble gjennomført uten problemer av noe slag, og samarbeidet med Randaberg
fungerte utmerket. Transport til og fra Østlandet gikk med tog og buss.
Cato takket av som troppsleder etter kanoturen og CC tok over.
Cato Bjerkeli
Troppsleder vår-2014

5.3.2 Høsten 2014
- Vi surfet inn i høsten på en positiv bølge fra kanoturen på forsommeren.
- Ukentlige TORSDAGSMØTER for hele troppen- med fokus i september på ulike
ferdigheter innen matlaging, orientering mot å ta ansvar sammen i patruljen på
høsthaik. Utover i oktober-november forberedelser til Jubileumsfest 1.Sandnes 100
år og Åpen dag.-14-15. november. Mot jul mer tradisjonelle juleaktiviteter.
- Økende fokus på Speiderloggen - mot mulighet for merker og treningsprogram .
- Startet med sykkeltur på Hardangervidda- sist i august- syklet fra Rjukan til Kalhovd
turisthytte med retur til Austbygd. Nær bilfri grusvei på høyfjellet- med god middag
og overnatting på betjent turisthytte. Fint høstvær, gode sykkelforhold for 7
speidere i vandreralder, 2 ledere, 2 foreldre og en tidligere leder.
- Roverne tok ansvar for Høsthaik der patruljene gikk ulike løyper inn til felles
overnattingsplass. Turen ble komplisert av annen gruppe med voksne -som
arrangerte sin "Sopptember" tur på samme overnattingsplass, men speiderne og
roverne tok ansvar og flyttet planlagt overnatting. God deltakelse-flinke ledere.
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- Slutten av november Nyingnatt som tradisjon under Dalsnuten-med fakler etter
mørketur på toppen av Dalsnuten. Flott utsikt fra Ualand i sør til Karmøy. Rovere
som naboer med sin sofa tur. God stemning-kaldt og fuktig.
- 6 peffer/ass'er deltok på Førerpatruljekurs helgen etter årsfesten. på Frikvarteret,
Ådneram.
- 2.søndag i advent deltok en mindre gruppe av speidere-ledere på Sandnes menighet
sin adventsgudstjeneste i Brekko. Madland. Stemningsfullt og fint.
- Høsten ble avsluttet med ca. 15 vandrere som hadde egen tur på speiderhytta i
Melshei en helg like før jul. De fikk besøk av Arnfinn og CC som snakket litt om
førerpatruljeaktiviteter vinter-vår 2015.
- I desember laget også speidere adventsdekorasjoner - som tradisjonen tro ble delt
ut på Trones senteret samme kveld.
- Speidere fra gruppen deltok på markering av frivillige utenfor Statens hus arrangert
av Fylkesmannen i oktober.
- Speidere fra troppen deltok på Julemarked i Langata Sandnes -sammen med andre
speidergrupper.
Utover høsten 2014 begynte for alvor 11 speidere å planlegge deltakelse på
verdensjamboree Japan sommer 2015 herav 2 ledere og 9 speidere/rovere. De fleste av
disse har tjent til leirkontingent ved å ta ansvar for deler av søppelplukking i Sandnes
flere søndags morgener.
Mimrekveld sammen med Randaberg speiderne en kveld på senhøsten- eter den flotte
kanoturen i Dalslandskanal sist sommer - ble det også plass til.
Speideråret ble avsluttet som inngangen- med fakkelbokser -temningsfult med
småspeidere. og julegrøt.
CC Norberg
Troppsleder høst-2014

Medlemsmasse - troppen.
Troppen har en flott, stabil ledergruppe med bl.a. 4 nye ledere i 2014. Troppen er også
forsterket med 6-7 ROVERE som inkluderes og regnes som likeverdige ledere. De deltar,
tar ansvar og leder i troppen og i tillegg til å kombinere dette med egne roveraktiviteter.
STABIL MEDLEMSMASSE: Vi mister fortsatt noen speidere (for mange), men det er også
tilkomst av nye slik at medlemsmassen er stabil. 6 patruljer med fra 5-8 medlemmer i
hver.
Troppen har fokus på patruljer på tvers av hele speideralder (5. – 10. klasse). Det er
viktig med god aldersfordeling i patruljene, men det er et stykke frem til den ideelle
fordeling. Det er en stor gruppe vandrere, dvs. ungdomsskolealder, som stort sett har
godt samhold, men vi holder likevel fokus på at noen kan falle utenfor og følger opp
dette. Troppen har ca. 20 medlemmer i ungdomsskolealder og disse er en spesielt stor
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ressurs. De fleste av disse utgjør førerpatruljen som vi nå fokuserer på, det er spesielle
aktiviteter kun for disse.

5.4

Roverne
-

5.5

6 rover aspiranter i RBG
Hyttetur samen med 1. Egersund om våren
Roveropptagelsestur
Felles nyttårsfeiring med roverne i kretsen på Frikvarteret
Roverne arrangerte blåtur for lederne i mai
Roverne tok ansvaret for speidernes høsthaik i september

Deltagelse utenfor egen gruppe

- Gruppeleder og gruppeassistent har deltatt på gruppeledersamlinger i regi av
kretsen.
- Gruppen er representert i ledertreningskomiteen i kretsen v/Nils Lindaas (leder) og
Tor Børge Salvesen.
- Nils Lindaas var prosjektleder for Nasjonal ledertrenersamling for NSF
- Nils Lindaas og Tor Børge Salvesen deltokj fra Vesterlen krets på Nasjonal
ledertrenersamling
- Ola Helgeland, Nils Lindaas og Tor Børge Salvesen har vært oppnevnt som
ledertrenere i kretsen i 2014.
- Nils Lindaas er engasjert av forbundet som ”Inspirator” og i prosjektgruppen for
inspiratorene.
- Tor Børge Salvesen deltok som representant fra Vesterlen krets på Speidertinget
okt/nov 2014
- Sigrun Vagle ble i 2013 valgt til kretsleder i Vesterlen krets (permisjon i 2014).
- 6 rovere er aspiranter i RBG
- Heidi Bratland ble utnevnt til frilufts-ambassadør i kretsen i forbindelse med
Friluftslivets år 2015.
- Solveig Dahl Nøttestad deltok på Roverforum i regi av NSF.
- Cristian Lycke Ellingsen og Carl Christan Nordberg er med i stab for den norske
kontingenten til Jamboreen i Japan 2015
- Patruljen Gaupe (Ragnhild Vagle, Hilde Bjerkeli, Ole Sværen, Ole Sebastian Lien,
Runar Dahlsbø, Even Åkesson, Kaja Vagle Poterøen og Kristoffer Ausland) med Heidi
Bratland som voksen leder deltok i NM i speiding i Malvik i Sør Trøndelag.

5.6

Foreldrelaget.

Gruppa har ikke et formelt foreldrelag, men mange aktive foreldre som bidrar både i
forbindelse med arrangementer og med dugnadsinnsats på Melsheihytta. Høsten 2014
innførte vi en ny praksis der vi inviterte foreldre til å jobbe dugnad på hytta og
uteområdet mens speiderne var på møte. Dette viste seg å være en stor suksess som vi
vil videreføre i 2015.

5.7

Jubileumsår 2014

Dette året har vært selve jubileumsåret med stor jubileumsfest den 14. november som
selve høydepunktet. Fram mot jubileumsfesten har hatt forskjellige aktiviteter for å
bevisstgjøre medlemmene:
- Felles oppstart i januar med flott fakkelboks- seremoni
- Skitur i Sirdalen (avlyst pga. dårlig vær/føre)
- Bevisste samfunnsborgere – tema på møter i mars
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- Kretsbanner konkurranse i Melshei
- Blåtur for lederne. (arr. av rovere)
- Stor markering i folketoget 17. mai, ca. 75 store og små gikk under speidergruppas
fane
- Felles sommeravslutning
- Kanotur, 8 dager med 6 ulike overnattingssteder, i juni
- Patruljehaik i september
- Lagsamling med lederutvikling i oktober
- Jubileumsdagene i november: Fest fredag 14. og åpen dag i Melshei 15.
- Felles juleavslutning
For å vise igjen som jubileumsgruppe fikk alle tilbud om å kjøpe klær med
jubileumslogoen på: t-skjorte, fleecejakke og buff. Eget jubileumsmerke til skjorta og
leirbålkappen ble også tilbudt. Disse plaggene vil være fine minner fra et kjekt speiderår.
Lederne, roverne og førerpatruljemedlemmene fikk også kopper med jubileumslogoen på
som "takk for innsatsen"
Selve stiftelsesdagen 14. november arrangerte vi stor fest med 190 gjester i Julabygda
grendehus. Vi inviterte alle småspeidere, speidere og rovere med foreldre, alle ledere
med følge, tidligere ledere og medlemmer, våre gode naboer i Melshei, Astri og Henrik
Bjørshol, Gruppeledere i andre grupper i Sandnes, Kretsleder, Speidersjef og ikke minst
ordfører i Sandnes.
Disse overbrakte hilsener:
- Ordfører Stanley Wirak som overrakte ny flaggstang i gave fra Sandnes kommune
- Norges speiderforbund, representert av Lars Atle Andersen, tidligere speidersjef
- Vesterlen krets, representert av kretsleder Trond Haugland som overrakte flagg
og "Vær Beredt" banner i gave fra kretsen (samarbeid med kommunen…)
- Sandnes speiderråd, representert av Morten Haugstad som overrakte Bålpanne i
gave fra speidergruppene i Sandnes.
Under festen bidro småspeiderne med Dyreskogen-ropet, og speiderne hadde en flott
dramatisering av leirliv krydret med flotte sanger.
Festen ble ledet av Kjell Helgeland, Rolv Mugås bidro på piano og Runar Dalsbø styrte
teknikken. På kjøkkenet hadde flere ledere meldt seg frivillig til kaffekoking og i
"skrubben"; takk til Hanne Beth Bratland, Erling Evensen og Arnfinn Kjosavik.
Underveis spiste vi lasagne og salat, og deretter kaker og kaffe.
Kvelden ble avsluttet med "Make new friends".
Takk til alle som bidro med kaker, bakverk og annet.
Speidernes høye beskytter Kronprinsesse Mette Marit ble invitert til jubileumsfesten,
men takket dessverre nei.
Lørdag 15. november inviterte vi til åpen dag i Melshei, åpent for byens befolkning,
besøk av gamle speidere, speidere fra andre grupper- og en del som ønsket å ta del i vår
feiring.
Vi fristet med "Norges største pinnebrød ?" og serverte laks i folie (takk for støtte fra
Norges sjømatråd/Godfisk.no), lek på Romerske stridsvogner, putekrig, sporløype med
mere ute, og fyr på peisen inne med bilder fra tidligere aktiviteter.
Arrangementet ble godt besøkt, vi antar at ca 250 – 300 var innom, spiste og deltok i
speideraktivitetene vi tilbød.
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Takk til komiteen som har gjort en kjempejobb og planlagt og arrangert de fleste av
jubileumsarrangementene.

5.8

Media og annen oppmerksomhet i 2014

Vi har vært mye i medias fokus dette året
Sandnesposten:
- Helside intervju med Ola Helgeland
- Intervju i forkant av jubileet med roverne Ragnhild Vagle, Heidi Bratland, Hilde
Bjerkeli og Solveig Dahl Nøttestad
NRK:
- CC og Cato ble intervjuet i Ettermiddagssending i radioen den 14.11.
- Artikkel på NRK.no om pinnebrød rekorden 15. november.
- Heidi Bratland ble intervjuet i forbindelse med åpning av Friluftslivets år
Aftenbladet:
- Speidere fra 1. Sandnes var på haik i terrenget ved Vårlivarden der
"Sopptember" pågikk, vi ble kontaktet av avisen og ga innspill.
- God omtale og bilder i forbindelse med Fylkesmannens feiring av de frivillige
- "Folk" - intervju med gruppeleder i etterkant av jubileet
- Heidi Bratland som frilufts ambassadør, profilert sammen med Stavangers
ordfører.
Næring i Sandnes / Sirdalsmagasinet:
- Christian Lycke Ellingsen laget "treretters på tur" som ble til en reportasje i de to
magasinene
Facebook:
- Fylkesmannen i Rogaland la ut intervju-video med Heidi Bratland fra
Fylkesmannens feiring av de frivillige. Hun ga en god karakteristikk av speideren
med kommentaren: "Eg er ein del av noko større. Eg er ein del av eit stort
samfunn som gir meg glede"
- Mange egne saker på Facebook har nådd langt, størst rekkevidde hadde
annonsen for åpen dag 15.11. som nådde 7372 personer, denne posten betalte vi
for å spre. Av egne poster nådde Nyingnatt med bilder mange, hele 935
personer.
- Ordføreren la ut bilder på egen Facebook-side etter jubileumsfesten.
Det er også verdt å merke seg at:
- Ola Helgeland ble hedret for sin innsats i 1. Sandnes speidergruppe, ved a bli
tildelt kommunens innsatspokal, overrakt på ordførerens nyttårsmarkering 1.1.
2015.
- Nils Lindaas, Carl Christian Norberg og Tor Børge Salvesen ble tildelt NSF's
hederstegn. Kretsleder Trond Haugland stod for utdelingen på jubileumsfesten
- I 2014 fikk vi satt opp skilt med "Speiderhytte" i krysset Gamle Ålgårdvei /
Melsheiveien
- Ny internett-hjemmeside kom på plass i 2014, www.1sandnes.no gjør det lettere
å dele informasjon

6 Melsheihytta
I 2011 overtok vi ansvaret for speiderhytta i Melshei etter Stavangerspeiderne.
Standarden på hytta må ved overtakelsen karakteriseres som enkel og original, og
oppussing og ombygging for å tilpasse hytta til dagens krav og behov, har pågått siden.
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Dette har medført at antall dugnader utført av ledere og foreldre har vært stort i alle år
siden 2011 og 2014 er intet unntak. Dette sliter på speiderlederne som både har
aktiviteten med medlemmene og dugnadene, men vi håper og tror at det vi investerer
nå vil gi oss mangfold igjen i framtiden.
Vi jobber med kontinuerlig oppgradering av hytta og uteområdet. Mye er gjort, men det
er fremdeles mye igjen før vi kan si oss fornøyd.
Det har vært regelmessige dugnader mandager før sommeren og torsdager etter
sommeren. Gjennom året utgjør dette ca. 450 timer.
Uteområdet
I 2014 har gapahuken blitt flittig brukt både i forbindelse med egne aktiviteter og av
andre, det har blitt utført litt vedlikehold, men ellers står gapahuken godt.
I 2015 står dette blant annet på lista:
- Aktivitetsløype
- Fundament til ny flaggstang
Hytta
Kjelleren har stått i fokus for å få på plass toalett, garderobe og lager.
God dugnadsinnsats har gjort at eget toalett tilknyttet lageret er på plass, grovkjøkken
rett innenfor inngang til lager er nesten klart. Garderobeombygging er påbegynt og
malingsarbeid på soverommene pågår.
I 2015 står dette blant annet på lista:
- Tette lekkasje i taket over kjøkken
- Pusse opp soverommene
- Ferdigstille garderobe i kjelleren
- Fliselegge gulv i vaskerom og toalett
- Utvendig maling
- Roverhule
Utleie
Melshei har i 2014 vært utleid:
27 helger
28 dager/kvelder (uten overnatting)
Melsheihytta her vært flittig brukt både av speidere og av andre i 2014.
Den har vært utleid 14 helger på vårhalvåret og 13 helger på høsthalvåret.
I tillegg ble Kretsbannerkonkurransen arrangert her i april, og var en stor suksess for
oss, og for å vise fram det flotte området vi har.
På kvelder i ukedagene har området blitt benyttet av skoleklasser og andre foreninger og
lag som trenger et sted for å avvikle samlinger ute og inne.
Hytta og området er stort sett i bruk hver helg. Vi har selv brukt hytta til turer og
aktiviteter utenom de faste møtedagene.
Tyske speidere ble hjulpet sommeren 2014 og fikk låne Melsheihytta.
Melshei var også en fantastisk ramme da gruppen hadde sitt 100 års jubileum med åpen
dag i november.
Vi har nå en veldig flott base for våre møter og arrangementer i Melshei. Det er mange
som har vært med på diverse vedlikehold og andre oppgaver. Vi ser at det er attraktivt
for andre å leie stedet, og vi har etter hvert en del faste kunder på dette.
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7 Økonomi.
Gruppens økonomi baseres på dugnader, tilskudd fra Sandnes kommune, utlodninger,
Utleie av Melshei, samt støtte fra andre aktører.
Medlemmenes dugnadsinnsats er loddsalg og salg av toalett- og tørkepapir.
Vi har søkt og fått tilslag på prosjektmidler fra Sandnes sparebank, Sparebankstiftelsen
SR-bank, og KLP. Vi har også fått generell støtte av bedrifter, bl.a. E.ON., Apply Sørco
Vi er svært takknemlig for alle bidrag og støtte vi har fått, uten den kan vi ikke
opprettholde det aktivitetsnivået vi har.
Nye inntektskilder i 2014 har vært:
- Aktiviteter for barn i forbindelse med Hafrsfjord sykkelklubbs årsmøte i
Melsheihytta
- Utleie av utstyr, der særlig kanoutleie i Lutsi-vassdraget i regi av Vesterlen krets
har gitt oss godt bidrag,
- inntekter fra bingospill i regi av OK bingo
- Salg av jubileumsfond
Vi budsjetterte med et underskudd på kr 8 250,-. Regnskapet viser derimot et overskudd
på kr 212 451,- som er svært gledelig. Store enkelt-gaver og nye inntektskilder som
ikke var budsjettert er hovedårsaken til det fine resultatet.

8 Sluttord.
1.Sandnes er en aktiv speidergruppe med sunn økonomi, god medlemsvekst og en stor
stab av engasjerte ledere.
I 2014 har jubileet vært den bærende aktiviteten, og mange aktiviteter gjennom hele
året har blitt brukt til å gi oppmerksomhet til dette. Selve jubileet den 14.11. 2014 var
høydepunktet med stor fest og inviterte gjester.
Vi har et veldig godt samhold blant lederne, og dette gir ringvirkninger til resten av
gruppen.
Det er imidlertid en utfordring å rekruttere nye ledere, men flere foreldre har vært med
som hjelpere på møter og turer og enkelte tar steget over og blir leder.
Dette året har vi også fått engasjert flere rovere som ledere og det er virkelig positivt for
gruppa! De unge bidrar med en helt annen kompetanse enn foreldrelederne.
Melsheihytta med uteområde har tatt mye tid og vært i fokus også i 2014. Oppussing og
ombygging har preget økonomien og krevd mange dugnadstimer fra både medlemmer
og foresatte også i år. Uten den formidable innsatsen utført på dugnad, hadde ikke
Melsheihytta vært i den stand den er i dag. Vi er i ferd med å realisere målet om at hytta
og området rundt skal bli et aktivt sentrum for speiderarbeidet i Sandnes.
Jamboree-deltagelse 2015: 9 speidere og 2 ledere fra gruppa er påmeldt.
Disse har i 2014 jobbet dugnad med søppelplukking søndager i Sandnes sentrum for å
avhjelpe kontingenten, noe de vil fortsette med i 2015.
Vi jobber hele tiden for finne nye former for inntektsgivende dugnader, og speiderne har
i flere år solgt toalett- og tørkepapir. Vi er stadig på jakt etter oppgaver speiderne selv
kan utføre for at gruppen skal få sårt tiltrengte midler. Det koster å drive en aktiv
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speidergruppe som 1.Sandnes. Nye inntektskilder i 2014 har vært utleie av kanoene og
inntekter fra bingo drevet av OK Bingo.
Vi har hatt medlemsvekst i år i forhold til i fjor, og vi nådde målet med 100 medlemmer
i jubileumsåret. Vi er sammen med kretsen med på vervekampanjen ”Logg ut”
Vi vet av erfaring at en del faller fra når de kommer over i ungdomsskolen, slik at vi
programmessig må legge ned økt innsats på denne aldersgruppen for å beholde dem
som medlemmer.
Godkjent på årsmøte i gruppeting 23. februar 2015
Tor Børge Salvesen
Gruppeleder
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RESULTATREGNSKAP 1. Sandnes Speidergruppe
Melsheihytta
DRIFTSINNTEKTER
Utleieinntekter Melshei
Øvrige driftsinntekter Melshei
Tilskudd Melshei
Sum driftsinntekter
DRIFTSKOSTNADER
Oppussing Melshei hytta
Kostnader Gapahuk
Driftskostnader Melshei hytta
Strøm
Forsikringer
Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT

2011
6 000
1 840

Regnskap
2012
29 339
3 107
164 000

218 357

196 446

128 131

69 802

31 738

129 746
49 403
2 437
10 970
6 720

85 887
14 850
7 380

32 557
8 896
17 348
8 381

187 024

199 276

108 117

67 182

31 333

-2 830

20 014

2 620

3 000

Regnskap Regnskap
2013
2014
68 215
61 985
4 916
4 817
55 000
3 000
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Arbeidsplan for 2015
Småspeiderne, speidertroppen og roverlaget setter opp sitt eget program.
Nedenfor tas med gruppe/felles arrangement
Gruppearrangement
Oppdatert program på
www.1sandnes.no

Kretsarrangement
HUSK påmeldingsfrist for kurs.
Oppdatert Program på www.vesterlen.no

Januar
13.

Friluftslivets år – åpning med ordføreren
på overnatting i Melshei

16 – 18.
28.

Nasjonal ledertrenersamling (NSF)
Grunntreningen for ledere Trinn 2:
Veiledning som metode del 1/3
Vinterkurs for 9.-10.klassinger og ledere.
1.Sandnes arrangerer

30.01-01.02
Februar
4.

Grunntreningen for ledere Trinn 2. Arr.
også disse datoer: 11/2 og 4/3
Peff-kurs for stifinnere
Gruppeledersamling:
Inspirasjon og kommunikasjon
Ledertreningsuke, Grunntreningen for
ledere Trinn 1: Sikker speiding
Ledertreningsuke, Grunntreningen for
ledere Trinn 1: Livreddende førstehjelp
Ledertreningsuke Grunntreningen for
ledere Trinn 1: Praktisk friluftsliv

6. – .
9.
9. – 12.
9. – 12.
9. – 12.
22.
23.
25.
?

Tenkedagen
Årsmøte i gruppeting i Melsheihytta
Speiderforum (Speidere 12-16 år)
Roverforum

Mars
3.
6. – 8.
14. – 15.

Årsmøte i Kretsting, 1.Sandnes deltar
Vintertur for troppen til Dreyerbu
Snøhulekurs (for tropp)
1.Sandnes arrangerer
Peffkurs 1 Stifinnere

28.-30.
April
?.

12.
20.-26.
23.
?.
24. – 26.

1. Sandnes deltar på by manøver i
Sandnes «Kampen om Aftenbladets
øks»
Førerpatruljesamling før kretsleiren
speideraksjonen
St.Georgsdag /FÅ15: Treklatredag
Strandrydding/hold Sandnes rent
Kretsbannerkonkurransen – Camp 773
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Org.nr: 989469142. Konto.nr: 7334.20.33811
www.1sandnes.no / 1sandnesinfo@gmail.com

Mai
1.
5.
6. (?)
17.

Ledertrening: Trygge og kjekke
kanomøter (Lutsi, Sandnes)
Gruppeledelsesmøte
Blåtur for lederne (ansv.: Roverne)
17.mai: Flaggheis,
minnesstøttemarkering, flaggborg.
Tale ved Høyland kirke kl. 11

Juni
4.
11.
5. – 7.

Gruppeting
Felles avslutning i Melshei
NM i speiding, Rogaland

August
21.7 – 9.8.

Speidere fra 1. Sandnes deltar på
Jamboree i Japan

31.7. – 8.8.
27.
Felles oppstartsmøte
28. – 30.
September
4. – 6.
14.
?. - ?.
25.-27.

Kretsleir, Camp 773
Brekurs. 1.Sandnes arrangør
Peffkurs 2 for vandrere
Gruppeledelsemøte
Rover 5-kamp 2015
Grunntreningen for ledere Trinn 3:
Praktisk speiderledelse

Oktober
15.
Gruppeting
16.-18.
17. – 18.
JOTA/JOTI
26.10.-1.11.
26.10.-1.11.
26.10.-1.11.
29.10.-1.11

Peffkurs (Stifinneralder)
Ledertreningsuke, Grunntreningen for
ledere Trinn 1: Sikker speiding
Ledertreningsuke, Grunntreningen for
ledere Trinn 1: Livreddende førstehjelp
Ledertreningsuke, Grunntreningen for
ledere Trinn 1: Praktisk friluftsliv
Gruppeledelsen inviteres på teambuilding

November
6.-7.
15.
20. – 22.
28. – 29.
Desember
6.
9.

Lagsamling for ledere og rovere (fre-lør)
Åpen dag i Melshei
Førerpatruljekurs
Nyingnatt
Årsfest (Søndag)
Gruppeledelsemøte
Adventsdekorasjoner til Trones
eldresenter
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Budsjett 2015 - 1. Sandnes Speidergruppe
DRIFTSINNTEKTER
Bossplukking/ øvrig dugnad
Overskudd salg do/ tørkepapir
Tilskudd
Gaver
Innsamling speideraksjon
Medlemskontigent
Medlemsutlodning
Deltagerbetaling sommerleir
Deltagerbetaling øvrige leirer
Utleieinntekter Melshei

Budsjett Regnskap
2013
2013
44 350
25 000
13 663
50 000
63 829
12 000
7 563
20 000
20 078
25 000
14 084
50 000
88 882
15 000
21 500
40 000
68 215

Øvrige inntekter Melshei

100 000

59 916

Budsjett Regnskap
2014
2014
50 000
87 780
15 000
27 771
58 000
53 665
60 000
115 000
9 000
5 640
21 000
22 150
17 000
50 000
73 600
25 000
13 500
71 000
61 985
10 000

100-årsjubileum
Utleie kanoer og utstyr

7 817

Budsjett
2015
70 000
28 000
54 000
100 000
7 000
22 000
15 000
60 000
15 000
71 000

frifond + kommunen
Sr-stiftelsen til aktivitetsløype
Viderebetales NSF

43 311
17 100

10 000
40 000 Div. Salg, utleie av utstyr, moms komp., bingo

61 306

8 000

43 460

352 000

463 385

394 000

572 779

Sommerleir/ kretsleir
NM i speiding

5 000
60 000

9 854
174 761

50 000
12 000

50 133
15 837

Landsleir/ jamboree

15 000

23 952

-

-

70 000

Øvrige turer
Aktiviteter speidere
Aktiviteter småspeidere
Støtte andre aktiviteter
Overført til Speideraksjon
Kurs
Leie
Utstyr/materiell
Gavekort
Oppussing Melshei hytta
Driftskostnader Melshei hytta
Strøm
Forsikringer
Andre kostnader speiderhus
Ledersamlinger/ øvrige møter
Utbetaling Prosjekt jamboree
Avsetning 2014, Dugnader
100-årsjubileum
Øvrige kostnader
Prosjekt i 2015

10 000
5 000

5 039
-

25 000
8 000
4 000
80 000
9 000
16 000

35 000
12 000
5 000
12 000
7 000
20 000
5 000
30 000
5 000
47 000
10 000
18 000
9 000
30 000

Sum driftsinntekter

Bl.a. dugnadsarbeid for jamboree

loddsalg på årsfesten
Kretsleir, 20 deltakere
Innbetaling for turer
Se regnestykke i Melshei budsjett
Gaver til oppussing, innbet. fra leietagere for
8 000
strøm

15 000

Diverse inntekter

Kommentarer til budsjettet for 2015

500 000

DRIFTSKOSTNADER
75 000 Utgifter til sommerleir
5 000 Reise og delt. Avgift for patrulje

200 000
15 000
20 000
10 000
5 000
10 000

7 563
15 575
175 372
761
85 887
14 850
7 380
15 198

5 000

6 309

63 250

31 959
1 386
1 210
600
5 640
16 550
3 750
9 190
8 183
32 557
8 896
17 348
8 381
300
19 828
32 086
29 366
62 332
9 878

Sum driftskostnader

432 000

542 501

406 250

365 410

505 000

DRIFTSRESULTAT

-80 000

-79 116

-12 250

207 369

-5 000

FINANSIELLE POSTER
Renteinntekter
Div.bankomkostninger

5 200
200

7 541
189

4 200
200

5 666
584

5 500
500

Netto finansresultat

5 000

7 352

4 000

5 082

5 000

-75 000

-71 764

-8 250

212 451

ÅRSRESULTAT

12 000
10 000
50 000

25 000
1 000
50 000
16 000
17 000
10 000
20 000

10 000,- i Tilskudd til deltakerne fra gruppen,
60 000,- overført etter dugnadsarbeid
Utgifter til turer
Drift, troppen
Drift, småspeiderne
Drift, rovere
Betales til NSF
Ledere på kurs
Leir/turutstyr
Store dager / oppmerksomheter
Oppgradering Melshei
Vedlikehold, driftsmidler, reparasjoner

Sosialt for lederne, samt ledersamlinger

10 000 Drift av gruppen inkl. hjemmeside
100 000 Aktivitetsløype

-

