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1 Åpning og konstituering
Innkalling godkjent, ingen saker innkommet innen fristen

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

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

2 Årsberetning 2015
Årsberetning lagt frem på årsmøtet.
Årsberetningen ble godkjent med noen oppdateringer.

3

Regnskap 2015

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

4 Arbeidsplan for 2016
Lagt fram på årsmøtet.
Arbeidsplanen ble gjennomgått, oppdatert og legges til grunn for gruppas arbeid
fremover

5 Budsjett 2016.
Lagt fram på årsmøtet.
Budsjett for 2016 vedtatt

6 Valg
6.1 Gruppeleder for 2 år
Tor Børge Salvesen valgt ved akklamasjon

6.2 Gruppeassistenter for ett år
Ola Helgeland, Hanne Beth Bratland og Hilde Grødem Larsen, valgt ved
akklamasjon

6.3 Gruppestyre for 1 år
Gruppeleder, gruppeassistenter, enhetsledere, 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 + 12 representanter kan stille (1 for hvert 10. betalende
medlem, vi var 113 medl. 31/12-15).
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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
Over 25 år:
- Tor Børge (Gruppeleder)
- Nils
- Hilde
-

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
Ola Helgeland, Geir Åge Høiland, Håkon Solbakken,
Valgt ved akklamasjon

7 Innkomne saker
Ingen forslag mottatt

Sandnes 24. februar 2016
Tor Børge Salvesen
Gruppeleder og referent
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Årsberetning 2015
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 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 2015 113 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 2015 for 1 år)
Sigrun Vagle (valgt i 2015 for 1 år. Aktiv fram til juni 2015)
Hanne Beth Bratland (valgt på gruppeting 15/10-15 fram til årsmøte 2016)
Hilde Grødem Larsen (valgt på gruppeting 15/10-15 fram til årsmøte 2016)

3.3

Gruppestyret:

Gruppeleder:
gruppeassistenter:

Tor Børge Salvesen
Ola Helgeland, Sigrun Vagle, Hanne Beth Bratland,
Hilde Grødem Larsen
Enhetsleder småspeider: Nils Lindaas
enhetsleder tropp: Carl Christian Norberg
enhetsleder rover: Heidi Bratland
Melshei:
Cato Bjerkeli
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3.4

Småspeider.

Enhetsleder:
Assistenter:

3.5

Nils Lindaas.
Carmen Strand, Håkon Solbakken, Atle Helgeland (våren)

Speidertroppen

Enhetsleder:
Assistenter:

3.6

Carl Chrisitian Norberg
Hanne Beth Bratland
Erling Evensen
Arnfinn Kjosavig
Hilde Grødem Larsen
Nina Lewin
Geir Åge Høiland
Solveig Dahl Nøttestad
Christian Lycke Ellingsen
Cato Bjerkeli
Ragnhild Vagle
Heidi Bratland
Runar Dahlsbø
Håkon Gahnstrøm Andersen
Ludvig Brannseter Ellingsen
Hilde Bjerkeli
Ole Sværen
Even Åkesson
Gunhild Nordbø

Roverlaget

Enhetsleder:
Assistent:

Heidi Bratland
Ragnhild Vagle

4 Medlemmer
Gruppa har disse registrerte medlemmene ved årets utgang 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

2015:
21
60
12
16
4
113

*) I 2013 var det 9 småspeiderne ved utgangen av året, men 2 som deltok på høsten
var ikke registrert i NSF før i 2014. I 2014 var det 26 småspeiderne ved utgangen av
året, men 2 som deltok på høsten var ikke registrert i NSF før i 2015.
**) 9 rovere bidro som enhetsassistenter i småspeider / tropp i 2015, men er registrert i
medlemsregisteret som rovere.
Direkte medlem:
Æresmedlem:

Solveig Nordbø
Ola Helgeland
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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 i tillegg til årsmøte. Ledere, rovere, patruljeførere/speidere
fra og med 8.klasse innkalles. Årsmøte ble avholdt 23.februar 2015.
Speidergruppa har sine aktiviteter ved/i speiderhytta i Melshei.
Av gruppeaktiviteter kan nevnes:
- Åpning av Friluftslivets år 13. januar, med ordføreren på overnatting i Melshei
- Årsmøte gruppeting 23. februar
- Tenkedagen, 22.februar
- Kretsting 3. mars
- Speideraksjonen i april, forbundsarrangement
- 17. Mai, flaggborg i barne- og folketoget, Deltakelse i folketoget, bekransning av
minnestøtte, flaggheising
- Gruppeting 4. juni
- Felles avslutning i Melshei, 11. juni
- Verdensspeiderleir i Japan (23rd World Scout Jamboree) 21. juli – 9. august
- Kretsleir på Camp 773, i strand kommune 1. – 8. august
- Gruppeting 15. oktober
- Lagsamling med lederutvikling for ledere og rovere 23.-24. oktober på Frikvarteret
- Årsfest 15. november
- Innvielse av aktivitetsløypa i Melshei 21. november
- Deltakelse på adventsgudsjeneste i Brekko kapell 6. desember
- Felles juleavslutning i Melshei 10. desember
- Juleavslutning i Melshei for ledere og rovere 17. desember

5.2

Småspeiderne

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. 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
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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.
Andre aktiviteter
Småspeiderne var på overnattingstur i Melshei helga 28.02. - 01.03 og på besøk hos 2.
Sandnes sjø den 30.09
I vår var vi tre ledere og det var 20 - 25 småspeidere på møtene. Mens det i høst var tre
faste og noen rovere som ledere og 15 - 20 på småspeidere møtene.
Nils Lindaas
Småspeiderleder

5.3

Speidertroppen.

2015 har vært nok et meget aktivt år i troppen.
Friluftslivets år
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Året startet med leirbålskveld og overnatting i Gapahuken med ordfører, speidere og
representanter fra andre friluftsorganisasjoner i januar
MITT TRE klatreaktivitet i april, NSF prosjekt.
Ukentlige torsdagsmøter i Melshei dels som patruljer-dels som tropp med stabilt antall
speidere og ledere, lite frafall i rekkene. Noen førermøter gjennomført, men vanskelig å
få til en egen førerpatruljekultur "utenpå" tropp da speiderne våre er jevnt en meget
engasjert gjeng også på andre fritidsaktiviteter.
Overgang på 15-17 aspiranter fra småspeider førte til egen aspirantpatrulje høsten 2015
og et øket antall speidere i tropp. Ved overgang til 2016 er det 7 patruljer med mellom
7-9 speidere i hver.
Kretsleir deltakelse på Camp 773 med ledelse i troppen fra Roverlaget/staben.
9 speidere og 2 ledere fra troppen deltok på verdensjamboreen i Japan i 3 uker i
Hiroshima/Yamaguchi. Begge ledere involvert i helsestaben som nasjonale
kontingentleger.
Krets: 2 ledere fra gruppen ledet/tok ansvar for årets vinterkurs i 18 minusgrader med
overnatting i Flatstøldalen, Sirdal i telt med ovn. Flere deltakere fra vår tropp.
1.Sandnes arrangerte snøhuletur for kretsen medio mars i Suleskard -Sirdal. Nydelig
vær, 13 av 18 deltakere fra egen speidergruppe.
1.Sandnes arrangerte bretur/kurs på Juklabreen – Folgefonni i august 2015 for kretsen.
32 deltakere fra flere ulike speidergrupper.
Skitur til DNT hytte for de eldste speidere i tropp ble avlyst for 2. året på rad i februar
pga. mildvær og vind.
Vintertur til Dreyerbu i Sirdal 6. -8. mars med 23 speidere og 4 ledere.
Troppen deltok i Bymanøveren i Sandnes 15.april Beste patrulje fra 1. Sandnes kom på
2. plass.
Deltakelse i speideraksjonen med småspeider 21. april
En patrulje deltok i kretsbannerkonkurranse- 24-26 april.
Vanlig deltakelse i 17.mai med flaggborg, flaggheis, bekransning, folketog og i år ble en
av lederne utfordret til å holde årets tale ved bekransing på krigsminnesmerket Høyland
kirkegård.
Felles sommeravslutning 11. juni sammen med småspeiderne
Oppstartstur 4-5. september. Hele troppen representert, men flest nye speidere. På
Foreneset Lutsi.
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Aspirant patruljeovernatting med 6 aspiranter og 2 roverledere på Gramstad 26-27.
september
Deltakelse på Kretsens peffkurs 17-18 oktober. 5 deltakere fra vår gruppe.
Jota-Joti sammen med Randaberg og Hinna speidergrupper på Randaberg 17-18.
oktober
Nyingnatt- med overnatting i gapahuk og tur til Dalsnuten Gramstad 28-29/11.
Deltakelse i advents gudstjeneste i Friluftskapellet i Brekko med Gjesdal menighet
2.søndag i advent.
Felles juleavslutning med småspeider og instruksjon av brannslukning 15. desember.

Som fokusområder på vanlige torsdagsmøter har vi jobbet en del med matlagingbållaging- førstehjelp-GPS- orientering- knutetavler-brannvern-kano.
Vi har prøvd å fokusere på «Jeg er beredt merket» men sliter fortsatt med å få
gjennomført en tjenlig sensorering slik at speiderne kan vise sine ferdigheter og få
uttelling i merker og grader.
Vi har hatt en usedvanlig stor gruppe av speidere i ungdomskolealder og har hatt peff og
ass rekruttert fra 09 og 10 klasse. Disse evner å ta et stort ansvar for patruljene sine.
Noen få speidere har hatt glede av å kunne arbeide fysisk i speiderområdet vårt i form
av en egen maurpatrulje sammen med voksne vaktmesterledere.
Det har vært viktig å integrere roverlaget som ledere i tropp samtidig som de er
selvstendige rovere. Målet har vært å tilpasse til ulik deltakelse fra hver især etter egne
rammer og ressurser.
Troppen har vokst i løpet av 2015, vi startet høsten med en flott aspirantpatrulje. I
tillegg kom til 12 nye speidere utover dette.
Mot årsskiftet har vi nå mellom 55-60 speidere i tropp.
Vi har arbeidet opp mot kommunen for å få muligheter til støtte for barn/ungdom med
spesielle behov. Vi merker at gruppen også søkes av barn/ungdom med ulike
utfordringer og ønsker å være en åpen speidergruppe med fokus på integrering.
Peff og ass i førerpatruljen har deltatt i planlegging av programmet for både vår og høst.
Even og Maren var peff og ass i vår, mens i høst var Maren og Birk peff og ass i
førerpatruljen.
Alle peff og ass i alle patruljer er spesifikt forespurt om å ta ansvar.
Flaggpatrulje ble utnevnt 15. desember og Rev fikk æren. Bannerpatrulje ble JERV
På siden av troppens program har 17 speidere/rovere/ledere forberedt tur til Filippinene i
2016. De har jobbet dugnad frem mot avreise til Manila og Mindoro i februar 2016. Det
har vært et selvstendig mål at speiderne betaler halve deltakeravgiften selv, resten
dekkes av inntekter fra dugnad, papirsalg og søppelplukking. Dette målet er nådd med
god margin.
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I 2016 siktes det inn mot troppsleir på Ildverket Tjøme i Vestfolds skjærgård. Innkjøp av
10 kajakker ble gjort for å kunne gjennomføre dette.

5.4

Roverne
-

5.5

6 Rovere i RBG
Nyttårsfeiring med roverne i kretsen
Dugnadshelg på Camp 773
Roverne tolk ansvar for å stille med alle ledere på kretsleir
Roverne har igjen fått faste møter hver måned
Rovere var med aspiranter på haik
Roverne fikk kjøpt inn” tretelt” og har testet dette på både leir og turer
Roverne stilte med ledere på JOTA/JOTI, kretsens peffkurs, friluftslivkurs og
kretsbannerkonkurransen.
Roverne var stab på NM i speiding
Roverne har bidratt som ledere i småspeideren
2 rovere har vært støttekontakter for speidere i tropp

Deltagelse utenfor egen gruppe

- Gruppeleder og gruppeassistent har deltatt på gruppeledersamlinger i regi av
kretsen.
- Ola Helgeland, Nils Lindaas og Tor Børge Salvesen har vært oppnevnt som
ledertrenere i kretsen i 2015.
- 4 rovere er aspiranter i RBG og 2 var mannskap
- Heidi Bratland sitter i kretsstyret i Vesterlen krets (valg for to år i 2015)
- Heidi Bratland var frilufts-ambassadør i kretsen i forbindelse med Friluftslivets år
2015.
- Christian Lycke Ellingsen og Carl Christian Norberg var i stab for den norske
kontingenten til Jamboreen i Japan 2015
- Som nevnt under troppens aktiviteter har ledere i 1. Sandnes arrangert diverse kurs
og turer for kretsen
- Hanne Beth Bratland, Solveig Dahl Nøttestad representerte gruppa på kretsens
samling på Haukeliseter i oktober/november

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.

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.
Dette har medført at antall dugnader utført av ledere og foreldre har vært stort i alle år.
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 blitt utført mange timer dugnadsarbeid i Melshei. I hytta har det vært
regelmessige dugnader torsdager og gjennom året utgjør dette ca. 400 timer, i tillegg
har det blitt utført nærmere 700 timer dugnad for å bygge den nye aktivitetsløypa.
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Totalt har det blitt utført langt over 1000 dugnadstimer i Melshei.
Uteområdet
I 2015 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 2014 søkte vi om midler til å bygge aktivitetsløype fra Sparebankstiftelsen SR-Bank og
fikk tildelt 100.000,-. Disse midlene ble i løpet av 2015 brukt til å bygge hindere og
tilrettelegge for aktivitet i skogholtet ved hytta. Løypa ble åpnet den 21. november med
grillkos og mange ivrige i løypa
Hytta
I 2015 har toalett og dusjrom blitt ferdigstilt, noe oppussing er gjort på soverommene,
ny kjellerdør og nytt vindu i trappeløpet er montert. Drensen i sør-vestre hjørnet ble
gravd opp og åpnet, ny flaggstang ble montert
Arbeidet utføres hovedsakelig av en liten gjeng ivrige foreldre, men noen eldre speidere
er også flittige.
Utleie
Melshei har i 2015 vært utleid:
29 helger
22 dager/kvelder på hverdager
Melsheihytta her vært flittig brukt både av speidere og av andre i 2015.
På dag- og kveldstid i ukedagene har området blitt benyttet av barnehager, 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 leide Melsheihytta 3 dager sommeren 2015
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.

7 Økonomi.
Gruppens økonomi baseres på dugnader, tilskudd fra Sandnes kommune, utlodninger,
utleie av Melshei, inntekter fra bingo, 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 og
Sparebankstiftelsen SR-bank. Vi har også fått generell støtte av bedrifter, bl.a. E.ON
Vi er svært takknemlig for alle bidrag og støtte vi har fått, uten den kan vi ikke
opprettholde det aktivitetsnivået vi har.
Vi la opp til budsjett med driftsresultat på kr -5.000,-. Regnskapet viser derimot et
overskudd på kr 31 844,- 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.
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I 2015 har aktivitetsløypa vært den bærende aktiviteten, og mange dugnadstimer er lagt
ned i arbeidet med å få løypa ferdig. 21. november ble løypa innviet.
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.
Også 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.
I løpet av 2015 mistet vi dessverre to ledere som gikk bort så altfor tidlig. Karl Ivar
Ohma døde i januar og Sigrun Vagle i september. Begge to var svært aktive og har
etterlatt et stort tomrom i gruppa.
Melsheihytta med uteområde har tatt mye tid og vært i fokus også i 2015. 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.
I 2015 deltok 9 speidere og 2 ledere fra gruppa på Jamboree i Japan, og 16 speidere og
4 rovere med lederansvar deltok på kretsleiren «Meet-Me» på Camp 773.
I løpet av året har 13 speidere/rovere og 4 ledere planlagt tur til Filippinene. Dette har
pågått i parallell til det vanlige speiderarbeidet. Turen finner sted i februar 2016.
Vi har hatt medlemsvekst i år i forhold til i fjor, og økte fra 107 til 113 medlemmer der
5 er økning blant medlemmer under 25 år og en er leder. Vi er sammen med kretsen
med på vervekampanjen ”Logg ut”
En utfordring i 2015 har vært at troppen fikk svært mange aspiranter fra småspeiderne,
som igjen satt tilbake med få småspeidere etter sommerferien. Ved årets slutt var det
15 av 18 aspiranter fremdeles aktive i troppen, og småspeiderne har vokst formidabelt i
høst.
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 24. februar 2016
Tor Børge Salvesen
Gruppeleder
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Arbeidsplan for 2016
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
8. - 10..
22. - 24.

Nasjonal ledertrenersamling (NSF)
Vinterkurs for 9.-10.klassinger og ledere.

27.

Gruppeledersamling

Februar
1.
5. - 21.Tur til Filippinene for speidere, rovere og
ledere
22.
Tenkedagen
23.
24.
Årsmøte i gruppeting i Melsheihytta
24.
29.2. – 3.3.

29.2. – 3.3.

Patruljeførerkurs II

Roverforum
Speiderforum (Speidere 12-16 år)
Ledertreningsuke, Grunntreningen for
ledere Trinn 1:
- Sikker speiding
- Praktisk friluftsliv
- Førstehjelpstrening
Ledertreningsuke, Grunntreningen for
ledere Trinn 2:
- Speidermetoden
- Programplanlegging
- Veiledning som metode

Mars
4.3. – 5.3.

4. – 6.
10.
12. – 13.

Ledertrening: Grunntreningen for ledere
Trinn 2:
- Programplanlegging
- Speidermetoden
Vintertur for troppen til Dreyerbu
Årsmøte i Kretsting, 1.Sandnes deltar
Småspeidertur, overnatting i Melshei

April
?.

Bymanøver i Sandnes «Kampen om
Aftenbladets øks» for troppen

8. - 10.
20.-26.
23.

Ledertrening: grunntreningen trinn 3
- Praktisk speiderledelse
Speideraksjonen
St.Georgsdag
1. Sandnes speidergruppe av Norges Speiderforbund
Stiftet 14. november 1914
Org.nr: 989469142. Konto.nr: 7334.20.33811
www.1sandnes.no / 1sandnesinfo@gmail.com

?.
15. - 17.

Strandrydding/hold Sandnes rent
Kretsbannerkonkurransen

Mai
6. (?)
17.

Blåtur for lederne (ansv.: Roverne)
17.mai: Flaggheis,
minnesstøttemarkering, flaggborg.

Juni
10. - 12.
16.
10. – 12.

Kajakkurs - troppen
Felles avslutning i Melshei
NM i speiding

August
6. – 13.
25.
26. – 28.

Sommerleir for troppen
Troppen: oppstartsmøte
Brekurs

September
16. - 19.
30.9.-2.10. Gråfjelltur, Fjellspeider

Nasjonal Rover 5-kamp

Oktober
15.
14.-16.
15. – 16.
28. - 29.

Gruppeting
Speider- og roverforum i NSF-regi
JOTA/JOTI
Lagsamling for ledere og rovere (fre-lør)

November
4. - 6.
13.
26. – 27.
Desember
4.
15.

Speidertinget (NSF)
Årsfest
Nyingnatt, roveropptakelse
Adventsgudstjeneste i Brekko
Avslutning før jul

1. Sandnes speidergruppe av Norges Speiderforbund
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Budsjett 2016 ‐ 1. Sandnes Speidergruppe
Regnskap
DRIFTSINNTEKTER
Bossplukking/ øvrig dugnad
Overskudd salg do/ tørkepapir
Tilskudd
Gaver
Bingoinntekter
Innsamling speideraksjon
Medlemskontigent
Medlemsutlodning
Deltagerbetaling sommerleir
Deltagerbetaling øvrige leirer
Utleieinntekter Melshei
Øvrige inntekter Melshei
Utleie kanoer og utstyr
Diverse inntekter

2015
62 641
31 395
65 127
113 000
113 490
9 591
22 505
23 660
46 300
36 528
71 875
7 185
6 813
4 325

Budsjett
2016
25 000
20 000
65 000
15 000
100 000
9 000
23 000
5 000
60 000
35 000
84 000
‐
‐
4 000

Sum driftsinntekter

614 435

445 000

Sommerleir/ kretsleir
NM i speiding
Landsleir/ jamboree
Øvrige turer
Prosjekt Filippinene
Aktiviteter rovere
Aktiviteter speidere
Aktiviteter småspeidere
Knuter skjerf merker mm
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/ avsetning dugnader
100‐årsjubileum
Aktivitetsløype
Øvrige kostnader

49 981
‐
‐
32 419
‐
3 244
9 262
‐
32 785
‐
9 591
18 200
‐
101 479
5 952
25 704
19 686
12 614
12 417
2 182
66 090
70 451
4 403
103 908
8 378

60 000
10 000
‐
35 000
38 000
12 000
12 000
5 000
15 000

Sum driftskostnader

588 745

450 000

25 690

‐5 000

FINANSIELLE POSTER
Renteinntekter
Div.bankomkostninger

7 110
956

6 000
‐1 000

Netto finansresultat

6 154

5 000

31 844

‐

Kommentarer til budsjettet

frifond, moms komp. og støtte fra kommunen
Støtte og sponsing
Viderebetales NSF
loddsalg på årsfesten
Leir på Ildverket
Innbetaling for turer
Se regnestykke i Melshei budsjett
Støm er nå inkl. i leie
Gruppa deltar ikke i kretens utleiepool
Div. Salg, utleie av utstyr

DRIFTSKOSTNADER

DRIFTSRESULTAT

ÅRSRESULTAT

9 000
20 000
4 000
35 000
6 000
40 000
20 000
12 000
18 000
4 000
50 000
25 000

Utgifter til sommerleir
Reise og delt. Avgift for patrulje
Utgifter til turer
Gruppas bidrag (bl.a. 3 ledere)
Drift, rovere
Drift, troppen
Drift, småspeiderne

Betales til NSF
Ledere på kurs
Leir/turutstyr
Store dager / oppmerksomheter
Oppgradering Melshei
Vedlikehold, driftsmidler, reparasjoner

investeringer og utsmykning
Faglig og soslialt, samt oppmerksomheter

10 000 Aktivitetsløype, vedlikehold
10 000 Drift av gruppen inkl. hjemmeside

