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Årsmøtet 7. mars 2022
Sak 7 Innsendte forslag.
Følgende forslag har kommet inn fra Cato Bjerkeli. Forslaget kom inn etter fristen. Det
ble lagt ut sammen med de øvrige sakspapirene, men styrets innstilling foreligger ikke
før like før møtet. Gruppestyret anbefaler at likevel at forslaget behandles.
FORSLAGET:
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
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.
STYRETS INNSTILLING:
Pkt 2 Solceller på taket på Melsheihytta.
Bakgrunn
Uteområdene ved eiendommen i Melshei er svært viktig for gruppas drift. Selve hytta
brukes til vårt utstyrsdepot, men utover dette kun sporadisk til vår egen speideraktivitet.
Mesteparten av bruken av hovedetasjen er utleie til andre som igjen finansierer drift og
forvaltning av eiendommen som helhet. Det legges ned en del dugnadstimer pr år i for
drift og vedlikehold av hytta, hovedsakelig fra Melsheistyret. I 2021 var strømutgiftene
på ca 32 000 kr. Alle tiltak som kan redusere driftsutgiftene for hytta er bra, men må
veies opp mot arbeidet med å følge opp tekniske installasjoner.
Forslag til vedtak:
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.
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Pkt. 1 og 3:
Innkjøp av tilhenger med kasse/skap
Bygging av lagerbygg på eiendommen.
Bakgrunn
Dagens situasjon for gruppas utstyr
1. Sandnes speidergruppe eier svært mye leir og turutstyr. Regnskapene viser at det er
investert ca 400 000 kr i leir og turutstyr de siste 10 årene. Det har vært en utfordring
å få etablert et godt system for forvaltning og vedlikehold av utstyret. Ulike modeller for
ansvar og organisering har vært prøvd, men fortsatt uten at vi har fått til en ordning
som over tid sikrer at utstyret blir vedlikeholdt på en forsvarlig måte. Noen
hovedutfordringer pr i dag er:
 en god del av utstyret brukes sjelden, eller i noen tilfeller kun brukt en gang,
til den enkeltanledningen det ble innkjøpt.
 utstyr blir ikke reparert, og går ut av bruk og tar opp lagerplass,
 Det kjøpes inn utstyr som vi allerede har fra før, fordi ledere ikke finner frem i
depotet og har oversikt over hva vi har.
 Depotet blir overfylt og uoversiktlig.
Utfordringen slik styret vurderer situasjonen er at vi har for mye utstyr som ikke er i
jevnlig bruk, og ikke at vi har for lite lagerplass. Styret jobber fortsatt med å få etablert
gode ordninger for vedlikehold og oppfølging av utstyret vårt, og vurderer også salg,
eller kassering av noe utstyr i depotet.
Foruten at utstyret representerer økonomiske verdier, og representere en del arbeid for
å følge opp, er det også lite miljøvennlig å ha mye utstyr som enten ikke blir brukt
og/eller ikke vedlikeholdt. Å få bedre kontroll på bruk og vedlikehold av utstyr er
identifisert som en viktig del av bærekraftsarbeidet til gruppa.
Deleordninger for tur- og leirutstyr
I løpet av de siste årene har det kommet på plass en effektiv deleordning for tur og
leirutstyr gjennom Frilager. 1. Sandnes har benyttet seg av Frilager sitt tilbud til innleie
av utstyr til leir og turer, og vi har lånt utstyr til nesten alle troppsturer og leir i 2021.
Eksempler på utstyr vi har fått fra Frilager er bord og benker, stjernetelt, hengekøyer,
div. utstyr til vinterspeiding, skiutstyr til speidere m.m. Vi har også lånt tilhenger
(skaphenger) via Frilager.
Fordi vi selv bidrar inn i deleordningen gjennom våre egne kanoer har vår bruk av
Frilager sitt utstyr ikke kostet oss noe. Erfaringene med å dele kanoer gjennom Frilager
har så langt vært gode. Vi har fått tilgang på kanoer alle ganger når vi har hatt behov,
og på de datoene vi har ønsket. Vi har fått det antallet vi trenger, og ikke begrenset til
det antallet vi har lagt inn i ordningen. Vi får kanoer og vester tilkjørt og hentet på det
stedet vi ønsker, og ledere må ikke bruke tid på transport før og etter speidermøtet, og
heller ikke organisere tørking av vester. Vi er heller ikke avhengige av at leder har bil
med hengerfeste og trekkraft. Frilager har tatt seg av lagring og innendørs vinterlagring
av kanoene.
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I tillegg til bruk av delt utstyr gjennom Frilager har vi byttelånt utstyr med Hinna og
Riska. Vi har lånt ekstra telt, kokeapparater og tilhenger, og vi har lånt dem utstyr de
har hatt behov for.
Oransje telt og kajakker
Det oransje sirkusteltet og kajakker er nevnt i begrunnelsen for forslaget. Det oransje
sirkusteltet ble innkjøpt for ca 10 år siden. Det har vært i bruk 3 ganger i forbindelse
med leir siden den gang, i tillegg er det brukt 2-3 ganger i Langgata (ifm Eventyruka).
Når teltet er i bruk på ukesleir har det imidlertid svært høy bruksverdi, og kan vanskelig
erstattes av andre løsninger. Det er heller ikke slike telt tilgjengelig for lån eller leie. Det
forsvarer etter vår vurdering å eie teltet selv. Teltet kan evt få større bruk ved utleie til
andre grupper. Teltet krever stor plass til tørking, og vi har gratis tilgang på Sandnes
kommune sin låve på Varatun gård for å tørke det. Denne bygningen er svært godt
egnet til tørk av dette teltet.
Kajakkene blir brukt i snitt 1-2 ganger årlig i forbindelse med kajakkurs for vandrere og
rovere, sporadiske roverturer. De brukes i tillegg sporadisk av ledere ifm kanomøter for
troppene. Noen ledere benytter seg av lån og kanoer og kajakker til private turer.
Bruken er uansett såpass begrenset at vi kunne med fordel ha benyttet en deleordning
for kajakker, men det er pr i dag kun kommersielle utleieordninger tilgjengelige for
kajakker etter hva vi kjenner til. Kajakkhengeren lagres i dag utendørs på eiendommen
en speiderbestefar.
Tilhenger
Gruppa har hatt bruk for tilhenger i snitt 1 – 2 ganger pr år de siste årene. Da har
behovet blitt dekket gjennom lån av henger. Vi har lånt fra Frilager/Madla og Riska
speidergruppe. Det er stort sett ifm gruppeleir om sommeren, samt enkelte gruppeturer
(som Nyingnatt) der vi har hatt behov for henger. Det er gruppestyrets vurdering at vi
også her bør prøve å finne gode deleordninger fremfor å eie selv. Vi kan kontakte
gruppene som i dag har henger, for å undersøke om det kan etableres en
speiderhenger-pool i regi av Frilager eller andre. 1. Sandnes kunne i så fall ha kjøpt en
henger til bruk i en slik ordning.
Lager
Basert på vår vurdering av lagringsbehov vil det være behov for å lagre kajakkhenger,
samt eventuell skaphenger(e) som vi eier i felleskap med andre. Dagens depot vil være
tilstrekkelig for alt øvrig utstyr. Kajakkhenger og evt. tilhenger kan lagres i en
lagerbygning hvor som helst, og må ikke lagres i Melshei. Melshei er Friområde og LNFområde som i utgangspunktet har byggeforbud. Som organisasjon har vi en stor
interesse i at friluftsområder ikke bygges ned unødig, og vi bør dermed ikke være
pådriver for å føre opp bygg som ikke er nødvendige for den aktiviteten som foregår på
stedet. En enda større bygningsmasse vil også medføre mer vedlikehold.

Oppsummert:
Det er styrets vurdering at vi i større grad bør basere oss på deleordninger for utstyr
fremover, og at utstyr vi eier selv bør i hovedsak være utstyr som blir brukt jevnlig, og
minst en gang årlig. Dette utstyret vil få plass i depotet. Lagring av kajakkhenger og
evt ny skaphenger bør skje et annet sted enn i Melshei. Vi kan søke samarbeid med
andre grupper, eller Frilager for å få finne gode løsninger lagringsalternativer.
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Forslag til 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 ikke ressurser på å utrede eget lagerbygg i Melshei.
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