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1.Sandnes speidergruppe 

Stiftet 1914 
 

 
 
 

 
Referat, årsmøte i 
 gruppeting 2014  

 
Tid:   Onsdag 19.februar 2014 kl.18.00 – 20:30 
Sted:   Speiderhytta i Melshei 

1 Tilstede:  
Ledere/voksne 
Oddgeir Sværen, Jon André Johansen, Torbjørn Dahle, Ola Helgeland, Karl Ivar Ohma, 
Nils Lindaas, Bjørn Kåre Høiland, , Helge Bratland, Nina Levin, Carl Cristian Nordberg, 
Hilde Grødem Larsen, Tor Børge Salvesen, Cato Bjerkeli 
 
Rovere:  
Bjørnar Høiland, Ådne Bjerkeli, Solveig Dahl Nøttestad 
 
Speidere:  
Kaja Vagle, Maren Grødem Larsen, Guro Nordbø Braut, Ragnhild Vagle, Birk Levin 

2 Åpning og konstituering 

2.1 Valg av møteleder:  
Tor Børge Salvesen 

2.2 Valg av referent:  
Tor Børge Salvesen 

3 Årsberetning 2013 
Årsberetning lagt frem på årsmøtet.  

Årsberetningen ble godkjent med noen oppdateringer. 

4  Regnskap 2013 
Revidert regnskap lagt frem på årsmøtet.  

Revidert regnskap godkjent. 
Gruppen takket kasserer og revisor for god innsats 
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5 Arbeidsplan for 2014 
Lagt fram på årsmøtet.  

Arbeidsplanen ble gjennomgått, oppdatert og legges til grunn for gruppas arbeid 
fremover 

6 Budsjett 2014.  
Lagt fram på årsmøtet.  

Budsjett for 2014 vedtatt med følgende endring: 
- Inntekter for utleie Melshei settes ned til 71 000,- 

7 Valg 

7.1 Gruppeleder for 2 år 
Tor Børge Salvesen, valgt ved akklamasjon 

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

7.3 Gruppestyre for 1 år 
Gruppeleder, gruppeassistenter og enhetsledere, valgt ved akklamasjon 

7.4 Gruppens representanter til kretsting for 1 år 
Alle ledere kan møte på kretsting. Antall stemmeberettigede fordeles forholdsmessig på 
enhetene. Gruppeleder + 9 representanter kan stille (1 for hvert 10. betalende medlem, 
vi var 92 medl. 31/12-13). 
1/3 av representantene skal være under 25 år, dvs. min. 4 fra gruppa. 
 
Følgende ble valgt.  
Under 25 år: 

- Heidi Bratland 
- Solveig Dahl Nøttestad 
- Ragnhild Vagle 
-  

Voksne: 
- Tor Børge (Gruppeleder) 
- Hilde Grødem Larsen 
- Karl Ivar Ohma 
- Nils Lindaas (kan også stille som repr. fra kretsen – ledertrenerkomiteen - med 

stemmerett) 
-  
-  

Det er fremdeles åpent tre deltakere til, derav én repr. Under 25 år. 

7.5 Kasserer for 1 år 
Oddgeir Sværen, valgt ved akklamasjon    
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7.6 Revisor for 1 år 
Jon Andrè Johansen, valgt ved akklamasjon 

7.7  Driftstyre for Melsheihytta for 1 år 
Cato Bjerkeli - leder, Ola Helgeland, Kenneth Myhre  og Torbjørn Dahle, valgt ved 
akklamasjon   

7.8 Deltager på kretsens samling i Riga 
valgt ved akklamasjon: 

Tor Børge Salvesen 
Hilde Grødem Larsen 

8 Innkomne saker 
Ingen saker innmeldt innen fristen 12.02. 2014 

        
 
 
 
Sandnes 19. februar 
 
Tor Børge Salvesen 
Gruppeleder og referent 
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Stiftet 1914 
 

 
 
 

Årsberetning 2013 
 
1 Enheter i gruppen: 

Speidergruppen har i 2013 vært inndelt i: 
Småspeider:  3. - 4. klasse 

 Speidertropp:  5. - 10.klasse 
 Roverlag:  over 16 år 
 
2 Ledere 

2.1 Gruppeleder:  
 Sigrun Vagle, valgt i 2011 for 2 år, fram til 21.11.13 

Tor Børge Salvesen fra 21.11.13 

2.2 Gruppeassistent:   
Ola Helgeland(valgt i 2013 for 1 år) 
Tor Børge Salvesen (valgt for 1 år 2013, fram til 21.11.13)  
Sigrun Vagle (fra 21.11.13) 

2.3 Gruppestyret: 
Gruppeleder:   Sigrun Vagle / Tor Børge Salvesen 
gruppeassistenter:  Ola Helgeland, Tor Børge Salvesen / Sigrun Vagle 
Enhetsleder småspeider: Nils Lindaas 
enhetsleder rover:  Bjørnar Ræge Høiland / Ådne Bjerkeli 
enhetsleder tropp:  Cato Bjerkeli 

2.4 Småspeider. 
Enhetsleder:   Nils Lindaas. 
Assistenter:   Karl Ivar Ohma,    

Soley Hansen (vår) 
Anneli Eide (høst) 
Geir Vetås (høst) 

2.5 Speidertroppen 
Enhetsleder:   Cato Bjerkeli 
Assistenter:  Hanne Beth Bratland  

Hilde Grødem Larsen  
Nina Lewin 
Sigrun Vagle,  
Torbjørn Dahle  
Bjørn Kåre Høiland  
Carl Christian Norberg 
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Christian Lycke Ellingsen 
Helge Bratland,  
Tor Børge Salvesen,  
Soley Hansen (vår) 

2.6 Roverlaget 
Enhetsleder:   Bjørnar Ræge Høiland / Ådne Bjerkeli 
           
3 Medlemmer 

Gruppa har disse registrerte medlemmene iflg rapport fra Norges speiderforbund. 
 

 2012: 2013: 
Småspeidere 16    9 * 
Speidere 56 60 
Rovere 12 15 
Ledere 14 14 
Andre voksne  9 
Til sammen 98 107 

 
* 6 småspeidere er ikke blitt registrert i forbundet før nyttår 2013, men har vært med 
hele høsten.  

3.1 Direkte medlemmer. 
Solveig Nordbø 
Æresmedlem:  Ola Helgeland 

3.2 Andre tillitsvalgte. 
Kasserer:   Jon-André Johansen 
Revisor:   Karen Bilstad 
 
4 Aktiviteter 

4.1 Gruppen 
Det er avholdt 3 gruppeting. Ledere, rovere, patruljeførere/speidere fra og med 8.klasse 
innkalles. Årsmøte ble avholdt 27.februar 2013. 
 
Speidergruppa har sine aktiviteter ved/i speiderhytta i Melshei.  
Småspeiderne har hatt alle sine møter i Melshei ved speiderhytta.  
Speidertroppen har også hatt de fleste møtene i Melshei ved speiderhytta. 
 
Av gruppeaktiviteter kan nevnes: 

Ledersamling i Melshei i januar. 
Årsmøte gruppeting 27. februar 
Tenkedagen, 22.februar 
Kretsting i mars 
Speideraksjonen i april, forbundsarrangement 
17. Mai, Deltakelse i folketoget, flaggborg i begge tog, bekransning av 
minnestøtte, flaggheising,17.mai 
Felles avslutning i Melshei, i juni 
Deltagelse og medarrangører av Stavanger2013, Landsleir i forbundsregi 
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Felles oppstart med overganger småspeidere – tropp i august 
Bretur i august, 1.Sandnes arrangør, avlyst pga dårlig vær 
Gruppeting i mai og november 
Lederløft – forbundsarrangement, august 
Jota/Joti –  deltagere og medarrangør, oktober 
Årsfesten i november 
Felles juleavslutning i Melshei. Avlyst pga storm 

4.2 Småspeider 
Friluftsliv 
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. 
 
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 gjen-nomføre, og det blir 
mer spennende for speiderne. Åpnings- og avslutniings-seremoni er en viktig del av 
møtet. I denne alderen er det framdeles 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. 
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I vår var vi tre ledere og det var 10-12 speidere på møtene. Mens det i høst var fire 
ledere og 8-10 på møtene. 
 
Nils Lindaas 
Småspeiderleder 
 

4.3 Speidertroppen. 
Årets store fokus for troppen var selvfølgelig landsleiren Stavanger 2013.  
55 speidere og ledere deltok fra gruppen, og det er vi kjempefornøyde med. 
Vi opplevde at alle hadde en super leir, både store og små. Vi hadde med nye speidere 
og ledere, og disse fikk satt sitt preg på leiren, og tilførte oss alle nye impulser. 
Våren 2013 gikk i stor grad med på leirforberedelser. I høstsemesteret har vi 
gjennomført tre turer for troppen. 
Vi startet opp med kombinert tur i kano på Bråsteinvannet og overnatting i Melshei. 
Det fungerte utmerket.  
Vi hadde også en troppstur til Camp 773, i kombinasjon med at vi gjennomførte 
”pliktdugnad”. Det ble også en knall opplevelse, med aktiviteter ute i dårlig vær. 
Den siste turen i 2013 var den tradisjonelle Nyingnatten første helg i advent. 
Som vanlig vellykket, med regn og svært dårlig sikt på den nattlige turen til Dalsnuten. 
 
Møtene for speiderne er kl.18.00 – 19.30 hver torsdag, de har i hovedsak blitt holdt i 
Melsheia ved speiderhytta. Det er vårt El Dorado.  
 
Vi opplever at det stadig kommer nye som ønsker å bli med i gruppen vår. Det er en god 
motivasjon for videre arbeid. Blant ledere oppfatter jeg at det er en god stemning og at 
vi føler at vi er inne på rett spor.  
 
Cato Bjerkeli 
Troppsleder 
 
  

4.4 Roverne 
2 rover aspiranter i RBG 
Roveropptagelsestur 
Flere rovere tok brattkort kurs og deltok i bygging av tårnet som var landemerket på 
landsleiren «Stavanger 2013» 
Roverne gjorde en god innsats på landsleiren både i troppen og i stab. 
Rafting i Figgjoelva, september 
Klatrekveld, november 
Pepperkakebaking, desember 

4.5 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.  
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Ola Helgeland, Nils Lindaas og Tor Børge Salvesen har vært oppnevnt som ledertrenere i 
kretsen i 2013. 
 
Nils Lindaas er engasjert av forbundet som ”Inspirator” og i prosjektgruppen for 
inspiratorene. 
 
Sigrun Vagle ble i 2013 valgt til kretsleder i Vesterlen krets. 
 
Sigrun Vagle satt som speidernes representant i Sandnes kommunes 17.mai-komite. 
 
Heidi Bratland var med som arrangør av kretsens JOTA/JOTI-arrangement. 
 
Heidi Bratland deltok på Speiderforum i regi av NSF. 
 
Cristian Lycke Ellingsen og Carl Christan Nordberg er med i stab for den norske 
kontingenten til Jamboreen i Japan 2015 
 
Cato Bjerkeli, Nils Lindaas, Tor Børge Salvesen, Solveig Marie Helgesen, Ola Helgeland, 
Bjørnar R. Høiland, Nils Arne Lindaas, Lars Kjosavik, Sveinung Vagle, Bjørn H. Dahle, 
Martha Lindaas Skaar, Sigrun Vagle var alle engasjert i stab på landsleiren "Stavanger 
2013". 
 
Patruljen Gaupe (Ragnhild Vagle, Hilde Bjerkeli, Solveig Dahl Nøttestad, Heidi Bratland, 
Runar Dahlsbø, Ludvig B Ellingsen, Even Åkeson, Ole Sværen, Ole Sebastian Lien og 
Marita Helen Henriksen) med Solei Hansen som voksen leder deltok i NM i speiding i 
Røyken, De fikk en fin 16. plass av 120 patruljer og var beste patrulje fra Rogaland. 

4.6 Foreldrelaget. 
Vi har heller ikke i år hatt kapasitet til å få et foreldrelag oppe å gå, men flere foreldre 
har deltatt på turer og leirer som hjelpere, pluss at mange tar del i dugnadsoppgaver i 
Melsheihytta. 

4.7 Jubileumsår 2014 
Vi har hatt to møter i jubileumskomiteen for 100 års jubileet i 2014. Det ble sendt 
invitasjon til speidernes høye beskytter Kronprinsesse Mette Marit om at vi ønsker 
hennes deltagelse på jubileet. Svaret er at dette skal tas med når planer for kongehuset 
legges for høsten 2014, og at vi vil få nærmere beskjed om videre gang. 
Julabygda grendehus på Malmheim er bestilt til den 14. november 2014. Det er også 
planlagt ”Åpen dag” i Melsheia med ulike speideraktiviteter for alle interesserte lørdag 
15. 
Det vil bli markert i gruppa ca 1 gang hver måned med spesielle jubileumsaktiviteter. 
 
5 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. 
Dette har medført at antall dugnader utført av ledere og foreldre har vært stort i både 
2012 og 2013. Dette sliter på speiderlederne som både har aktiviteten med 
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medlemmene og dugnadene, men vi håper og tror at det vi investerer nå vil gi oss 
mangfold igjen i framtiden. 
Vi oppgraderer hytta og uteområdet betraktelig. Mye er gjort, men det er fremdeles mye 
igjen før vi kan si oss fornøyd. 
Det har vært regelmessige dugnader hver mandag gjennom året, ca 400 timer i 2013.  
 
Uteområdet 
I 2013 har vi fått fullt utbytte av gapahuken som vi innvidde på slutten av 2012. Vi har 
også fått fikset opp uteområdet ellers og tilrettelagt for adkomst fra uteområdet til det 
nye handicap toalettet i kjelleren 
Hytta 
Kjelleren har stått i fokus for å få på plass toalett, garderobe og lager. 
Gruppen har fått et romslig og oversiktlig lager for alt vi har av telt og utstyr. Ved hjelp 
av  innlånt avfukter har vi sikret at utstyret lagres forsvarlig. Ny inngang fra uteområdet 
til lager gjør at vi lettere kan håndtere utstyret, samtidig som at lageret kan holdes 
adskilt fra resten av hytta når vi leier ut. 
Handicap toalett med egen inngang fra uteområdet er på plass, ellers er det en del 
arbeid som gjenstår i garderobe og vaskerom i kjelleren. 
Det nyoppussede kjøkkenet har gjort livet lettere for egen bruk av hytta og også gjort 
hytta mer attraktiv for utleie. 
Den nye varmepumpa i stua gir oss effektiv oppvarming. 
Utleie 
Melshei har i 2013 vært utleid: 

30 helger 
7 dager/kvelder (uten overnatting) 
6 overnattinger utenom helger.  

I juli ble hytta brukt til diverse aktiviteter under landsleiren, bl.a. til kurs. 
Vesterlen krets har benyttet hytta og uteområdet til kursformål. 
 
Hytta har bl.a. vært leid av Forbundet, kretsen, speidergrupper, skoler og barnehager.  
 
6 Økonomi. 

Gruppens økonomi baseres på dugnader, tilskudd fra Sandnes kommune, utlodninger, 
samt støtte fra andre aktører. 
Medlemmenes dugnadsinnsats er loddsalg og salg av toalett- og tørkepapir. 
Vi har søkt og fått tilslag på prosjektmidler fra Gjensidigestiftelsen, Sandnes sparebank 
og Sparebankstiftelsen SR-bank, og KLP. Vi har også fått generell støtte av bedrifter, 
bl.a. E.ON. 
Vi er svært takknemlig for all tilskudd og støtte vi har fått, uten den kan vi ikke 
opprettholde det aktivitetsnivået vi har. 
 
Vi budsjetterte med et underskudd på kr 75 000,-  
Regnskapet viser et underskudd på kr 71 764,-  
Underskuddet dekkes fra gruppas egenkapital. 
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7 Sluttord. 

 
1.Sandnes er en aktiv speidergruppe med sunn økonomi, medlemsvekst og en stor stab 
av engasjerte ledere. 
I 2013 var landsleiren "Stavanger2013" det store høydepunktet, noe som også preget 
våren der forberedelser til landsleiren stod i fokus. 
 
Vi har et veldig godt samhold blant lederne, og dette gir ringvirkninger til resten av 
gruppen.  
Det er imidlertid ikke lett å rekruttere nye ledere, men flere foreldre har vært med som 
hjelpere på møter og turer.  
Roverne prioriterer skolegang og svært få går inn i faste lederoppgaver. 
De fleste som begynner som ledere er foreldre som kommer når speiderne begynner.  
 
Melsheihytta med uteområde har tatt mye tid og vært i fokus også i 2013. Oppussing og 
ombygging har preget økonomien og krevd mange dugnadstimer fra både medlemmer 
og foresatte. Vi har vært heldige og fått støtte fra bl.a. Gjensidigestiftelsen, E.ON og  
KLP til dette arbeidet, uten disse midlene og 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 2013 jobbet dugnad med søppelplukking søndager i Sandnes sentrum for å 
avhjelpe kontingenten, noe de vil fortsette med i 2014. 
 
Vi har måttet finne nye former for inntektsgivende dugnader, og har valgt å gå inn for at 
speiderne skal selge toalett- og tørkepapir minst 2 ganger i året. 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 speidergruppe som 1.Sandnes. 
Vi har hatt  medlemsvekst i år i forhold til i fjor ,men vi fortsetter innsatsen for 
medlemsrekruttering, selv om vi har nådd 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 på ungdomsskolen, slik at vi 
programmessig må legge ned økt innsats på denne aldersgruppen for å beholde dem 
som medlemmer. 
 
Godkjent på årsmøte i gruppeting 19. februar 2014 
 
Sigrun Vagle /Tor Børge Salvesen 
Gruppeleder 
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Arbeidsplan for 2014 
Småspeiderne, speidertroppen og roverlaget setter opp sitt eget program. 
 
Nedenfor  tas med gruppe/felles arr., samt jubileumsaktivitetene. 
 

       Gruppearrangement 
 
Oppdatert program på 
www.1sandnes.no 

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

Januar     
9. Felles oppstartsmøte – markere starten 

på jubileumsåret 
 

9. Stabsmøte i Melsheihytta  
17 – 19.  Nasjonal ledertrenersamling (NSF) 
17 – 19.  Vinterkurs I for rovere 

22.  Grunntreningen for ledere Trinn 2: 
Veiledning som metode del 1/2 (Utsatt) 

23.  Gruppeledersamling 
31.01-02.02  Vinterkurs for 9.-10.klassinger og ledere. 

1.Sandnes deltar 
Februar     

7.-8.  Grunntreningen for ledere Trinn 2: 
Programkurset del 2/2 (Utsatt) 

10.  Grunntreningen for ledere Trinn 1: Sikker 
speiding 

11.  Grunntreningen for ledere Trinn 1: 
Livreddende førstehjelp 

12.  Grunntreningen for ledere Trinn 1: Tips til 
speidermøter 

14.-16. Skitur for vandrere og rovere – 
Jubileums arr. 

Vinterkurs II for rovere 

14.-16.   
19. Årsmøte gruppeting i Melsheihytta   
19.  Speiderforum (Speidere 12-16 år) 
20.  Roverforum 
22. Tenkedagen  

Mars     
4.  Årsmøte i Kretsting, 1.Sandnes deltar 
06. Samfunnsengasjement - Troppen, 

jubileums arr.  
 

7.-9. Vintertur for troppen til Dreyerbu  
14. Sikkerhetskurs i kano og livredning, 

Riskahallen. Obligatorisk for deltagerne 
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på sommerleiren 
21. – 23. Skitur for vandrere og rovere – (utsatt 

fra februar) Jubileums arr. 
 

25. Samfunnsengasjement - Småspeiderne  
jubileums arr.  

 

28.-30.       Peffkurs 1 Stifinnere 
April     

9. By manøver i Sandnes «Kampen om 
Aftenbladets øks»     

 

22. speideraksjonen   
23. St.Georgsdag  

25. – 27.  Kretsbannerkonkurransen – i Melshei 
jubileums arr.      

Mai     
7. Blåtur for lederne (ansv.: Roverne) 

Jubileums arr 
 

9. – 11.  Gruppeledelsen til Riga 
17. 17.mai:  Flaggheis, 

minnesstøttemarkering, flaggborg. Vi 
går først  i folketoget siden vi har 
jubileum jubileums arr. 

 

22. Gruppeting  
24.  Melsheitrollet, Småspeidere, til og med 

4.kl 
23.-25.  Furunesdagene 

Juni     
12. Felles avslutning i Melsheia  

13.-15.  NM i speiding, Midtsandtangen i 
Trøndelag 

21.-28. Somerleir for troppen - KANOLEIR 
Jubileums arr. 

 

August     
28. Felles oppstartsmøte  
? Camp i sandvedparken?  

Opplegg med andre grupper  
Jubileums arr. 

 

29. – 31.  Bretur . 1.Sandnes arrangør 
29. – 31.   Lederløft og Roverløft 2014 (Hordaland) 

September     
? Patruljehaik 

Jubileums arr. 
 

19. – 21.   Rover-5-kamp 2014 
26.-28.  Grunntreningen for ledere Trinn 3: 

Praktisk speiderledelse 
Oktober    
Uke 41 Tur i Høstferien?  

Jubileums arr.  
 

17. – 19. JOTA/JOTI  
    



 
 

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

 

    
31.10.–
2.11. 

 Speidertinget 2014         

November   
14. Jubileumsfest i Julabygda grendehus  

Jubileums arr. 
 

15. Åpen dag i Melshei 
Jubileums arr. 

 

Desember   
 Nyingnatt   
 Adventsdekorasjoner til Trones 

eldresenter 
 

 Juleavslutning i Melshei.  
Jubileums arr. 

  

 
 



Budsjett 2014 - 1. Sandnes Speidergruppe
Budsjett Regnskap Budsjett

DRIFTSINNTEKTER 2013 2013 2014

Bossplukking/ øvrig dugnad 44 350      50 000                 

Overskudd salg do/ tørkepapir 25 000        13 663      15 000                 
Tilskudd 50 000        63 829      58 000                 

Gaver -             60 000                 

Innsamling speideraksjon 12 000        7 563         9 000                   

Medlemskontigent 20 000        20 078      21 000                 

Medlemsutlodning 25 000        14 084      17 000                 
Deltagerbetaling sommerleir 50 000        88 882      50 000                 

Deltagerbetaling øvrige leirer 15 000        21 500      25 000                 

Utleieinntekter Melshei 40 000        68 215      71 000                 

Øvrige inntekter Melshei 100 000      59 916      10 000                 

Diverse inntekter 15 000        61 306      8 000                   

Sum driftsinntekter 352 000      463 385    394 000              

DRIFTSKOSTNADER

Sommerleir/ kretsleir -             50 000                 

NM i speiding 5 000          9 854         12 000                 
Landsleir/ jamboree 60 000        174 761    -                       

Øvrige turer 15 000        23 952      25 000                 

Aktiviteter speidere 10 000        5 039         8 000                   
Aktiviteter småspeidere 5 000          -             4 000                   

Støtte andre aktiviteter -             80 000                 

Overført til Speideraksjon 12 000        7 563         9 000                   

Kurs 10 000        15 575      16 000                 
Leie -             

Utstyr/materiell 50 000        175 372    25 000                 

Gavekort 761            1 000                   
Oppussing Melshei hytta 200 000      85 887      50 000                 
Driftskostnader Melshei hytta 15 000        14 850      16 000                 
Strøm 20 000        -             17 000                 
Forsikringer 10 000        7 380         10 000                 
Andre kostnader speiderhus 5 000          -             -                       
Ledersamlinger/ øvrige møter 10 000        15 198      20 000                 

Øvrige kostnader 5 000          6 309         63 250                 

Sum driftskostnader 432 000      542 501    406 250              

DRIFTSRESULTAT -80 000      -79 116     -12 250               

FINANSIELLE POSTER
Renteinntekter 5 200          7 541         4 200                   
Div.bankomkostninger 200             189            200                      

Netto finansresultat 5 000          7 352         4 000                   

ÅRSRESULTAT -75 000      -71 764     -8 250                  


