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7. Innkomne forslag

7.1 Fra Cato Bjerkeli

– Forslag:
Gruppestyret setter i gang prosessen med å overta eierskapet på Speiderhytta Melshei, med 
tilhørende tomt.

Bakgrunnen for forslaget er at vi har investert store summer og mange arbeidstimer i bygget og 
området.

Det er viktig at dette beholdes i gruppen og at eierne ikke kommer tilbake og krever opphør av 
avtalen..

avtale om å disponere Melshei 2011‐05‐10

7. Innkomne forslag
7.2 Fra Carl Cristian Norberg:  UTVIKLE SPEIDERE I SLUTTEN AV UNGDOMSSKOLE OG VIDEREGÅENDE ‐TIL 
SAMFUNNSBEVISSTE  OG ANSVARLIGE MENNESKER.

Forslag om at SPEIDERGRUPPEN AKTIVT ARBEIDER FOR AT UTENLANDSTURER TIL UTVIKLINGSLAND  BLIR ET TILBUD TIL 
ALLE SPEIDERE SOM NÅR UNGDOMSKOLEALDER ‐VIDEREGÅENDE.

‐ Som speidergruppe har vi fra start i småspeider til videreutvikling som ledere i voksen alder overordnede mål om å bidra 
til at alle medlemmer får utvikle seg mot mer samfunnsbevisste og ansvarlige mennesker.

‐Speidermetodene som brukes har  dette som overordnet mål. Årshjulet og langtidsplanen  som gruppen legger avspeiler 
også dette.

1.Sandnes speidergruppe planlegger nå sin andre tur til utviklingsland Filippinene for eldre speidere. Den første turen for 2 
år siden har vært et viktig bidrag til utviklingen av speidergruppa de siste år.

Speidergruppen ønsker å arbeide ‐ utvikle videre muligheten for at ALLE  speidere i aktuelle alder får muligheten fremover 
til å besøke et utviklingsland med andre livsbetingelser og delta i praktisk hjelpearbeid. En slik reise gir speiderne våre en 
uvurderlig mulighet til selv fysisk å oppleve verden‐ som vi er en liten del av å gi mulighet for  en betydelig individuell 
vekst.

Tilstedeværelse og gleden over møte ungdommer fra andre kulturer gir en helt annen forståelse for andre menneskers 
livsbetingelser‐ enn det vi kan forstå hjemmefra.

‐Som bi effekt‐ skaper slike turer også et spesielt godt grunnlag for varig vennskap blant speiderne som drar og som 
forhåpentligvis smitter over på speidervenner hjemme.

Således bidrar slike turer  sannsynligvis også sterkt til at speidere fortsetter opp i voksen alder i gruppen vår‐ og legger 
grunnlaget for nye lederkrefter. 

Forslag

Gruppen ARBEIDER AKTIVT FOR AT SPEIDERE I AKTUELLE ALDER FREMOVER SKAL KUNNE DELTA PÅ SLIKE TURER ‐PRIMÆRT 
GJENOM EGEN GRUPPE‐ ELLER SUBSIDIÆRT  I ANDRE SPEIDERSAMMENHENGER.
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7. Innkomne forslag
7.3 Fra Carl Cristian Norberg

1.SANDNES SPEIDERGRUPPE VEDTAR Å BIDRA MED KR 2000.‐ pr speider som deltar på UTENLANDSTUR RETTET MOT BISTAND OG 
ARBEIDE I UTVIKLINGSLAND .

1. Sandnes bruker midler på ulike turer‐ spes ledertrening for eldre speidere‐kurs‐ lederhelger ‐roverarrangementer for å styrke og 
utvikle lederkrefter.

Utover dette deltar mange speidere også på ulike arrangementer til selvkost‐ herunder landsleirer og jamboree.

‐Turer som er spesifikt rettet mot SÆRLIG  utvikling av ansvarsbevisste og samfunnsnyttige speidere ‐som turer til utviklingsland ‐
ansees også som utviklende for nye ledermiljø i 1. Sandnes.

‐Dernest ser en at slike turer i vesentlig grad fører til at speiderne fortsetter inn i voksen alder og velger speiderarbeidet som sitt 1. 
valg når det gjelder fritidsaktiviteter.

Videre  styrker slike turer i vesentlig grad samholdet blant alle speiderne i gruppen‐ i denne aldersgruppen‐ noe som også kommer de 
yngre speiderne til gode.

1.Sandnes anser slike turer som lederutvikling og går derfor inn for å betale en mindre andel av kostnadene pr deltaker ‐til støtte for 
prosjektet‐ herunder satt for denne aktuelle planlagte turen til kr 2000.‐ pr speider.

Subsidiært ‐1. Sandnes anmoder ledeteamet for slike turer å fordele lederstøtte  fra gruppen ‐for slike spesielle turer på ALLE  
speidere som deltar.

En anser den personlige verdien for slike arrangementer så stor også for ledere ‐ at en finner det rimelig å be om l omfordeling av 
støtten fra speidergruppen. 

‐Støtten tilståes deltakere til Filippinene tur arrangementet 2019

7. Innkomne forslag

7.4 Fra Gruppestyret

Gruppestyret ønsker å fremme et alternativt forslag til CC’s forslag 7.3:

Gruppen bør ikke vedta et generelt tilskudd som årsmøtevedtak, det låser både at gruppen er 
forpliktet til å støtte alle slike arrangement med samme beløp inntil evt. nytt årsmøte vedtak endrer 
dette.

Gruppestyret ønsker at medlemmene skal få mulighet til å reise på slike turer som f.eks. til 
Filippinene, men mener det er riktigere å vurdere hvert arrangement og tildele støtte gjennom 
budsjett som vedtas på årsmøtet.

Forslag

Gruppestyret ber årsmøtet om at CC’s forslag ikke vedtas, men at gruppestyret gis fullmakt til å 
vurdere støtte til prosjekter utfra gruppens økonomiske situasjon. 

Gruppen ser positivt på at slike prosjekt arrangeres og har som hensikt å yte støtte til prosjektene. 
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1.Sandnes speidergruppe  

Stiftet 1914 
 
 
  
 
 

 

 

 

Årsberetning 2017 

 

1 Innledning 

1. Sandnes er en aktiv speidergruppe med geografisk plassering i Sandnes kommune. Vi 

har tilholdssted i 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 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 jevn vekst og teller ved slutten av 2017 158 registrerte medlemmer, en solid økning 

fra 2016 på 25 medlemmer (19%).  

 

 

 

 

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 2016 for 2 år 

3.2 Gruppeassistenter:   

Ingrid Nordbø (valgt i 2017 for 1 år) 

Hanne Beth Bratland (valgt i 2017 for 1 år)  

Hilde Grødem Larsen (valgt i 2017 for 1 år) 

3.3 Gruppestyret: 

Gruppestyret bestod av gruppeleder og gruppeassistenter, valgt for ett år 

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

Enhetsleder:   Nils Lindaas. 

Assistenter:   Torfinn Oftedal 

Arild Østbø  

Carmen Strand (Vår) 

Lars Atle Andersen (Vår)  

Veronika Birkeland (Vår)  

Maren Larsen (Vår)  

Guro Braut (Vår)  

Joar Michaelsen (Vår)  

Angeline Riis (Vår) 

Bjarte Gjesdal (Høst) 

Jan-Fredrik Øyen (Høst)  

Lillian Sørensen (Høst)  

Lisbeth Wathne Eik (Høst)  

Preben Stiansen (Høst) 

3.5 Aspiranttropp 

Enhetsleder:   Lars Atle Andersen 

Assistenter:   Angeline Haraldsen Riis, Birk Sebastian Lewin 

Even Åkesson, Ole Sværen, Sebastian Andby 

3.6 Speidertroppen 

Enhetsleder:   Carl Chrisitian Norberg (vår), Cato Bjerkeli (høst) 

Assistenter gjennom året:  

Andrea Moen Østrått, Arnfinn Kjosavig, Birk Lewin 

Cato Bjerkeli, Erling Evensen, Even Åkesson 

Geir Åge Høiland, Guro Nordbø Braut 

Hanne Beth Bratland, Henriette Bratland 

Hilde Grødem Larsen, Håkon Solbakken 

Karolis Kivaras, Ludvig Brannsether Ellingsen 

Maren Grødem Larsen, Nina Lewin 

Ole Sværen, Andreas Mørk Salvesen 

Aleksander Vikan Evensen 

3.7 Roverlaget 

Enhetsleder:   Ragnhild Vagle (fram til sommeren) 

   Birk Lewin (etter sommeren) 

Assistenter:   Even Åkesson, Maren Grødem Larsen, Guro Nordbø Braut og  

Henriette Bratland 
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4 Medlemmer 

Gruppa har disse registrerte medlemmene ved årets utgang ifølge rapport fra Norges 

speiderforbund. 

 

 2012: 2013: 2014: 2015: 2016 2017 

Småspeidere *) 16   2  24   21 35 29 

Speidere 56 60  52  60 60 79 

Rovere **) 12 15  12  12 20 22 

Ledere 14 14  15  16 15 22 

Andre voksne  9    4    4  3  6 

Til sammen 98 100 107 113 133 158 

 

*) I 2013 var det 9 småspeiderne ved utgangen av året, men 7 som deltok om 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. 

**) Rovere bidro som enhetsassistenter i småspeider / tropp i 2017, men er registrert i 

medlemsregisteret som rovere. 

Æresmedlem:  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 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 lederrekruttering. 

 

4.1 Andre tillitsvalgte. 

Kasserer:   Oddgeir Sværen 

Revisor:   Jon-André Johansen 

Melshei drift:   Ola Helgeland, Geir Åge Høiland, Kristine Robberstad og Cato  

Bjerkeli 
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5 Aktiviteter 

5.1 Gruppen 

Det er avholdt to gruppeting i 2017: Årsmøte 22.februar ordinært møte1.juni.  

Ledere, rovere, patruljeførere/speidere fra og med 8.klasse innkalles.  

 

Speidergruppa har sine aktiviteter ved/i speiderhytta i Melshei.  

Av gruppeaktiviteter kan nevnes: 

- Stabsmøte Tropp 12. januar 

- Ledertreningsuka 6.- 9. februar 

- Årsmøte gruppeting 22. februar 

- Tenkedagen, 22.februar 

- Kretsting 7. mars 

- Stabsmøte Tropp 9. mars 

- Stabsmøte Tropp 20. april 

- 17. Mai, flaggborg i barne- og folketoget, Deltakelse i folketoget, bekransning av 

minnestøtte, flaggheising 

- Foreldremøte for foreldre til landsleirdeltakere 1. juni 

- Gruppeting 1. juni 

- Stabsmøte Tropp 8. juni 

- Felles avslutning i Melshei, 15. juni  

- Sommerleir – Landsleir NORD 2017 i Bodø 30. juni – 8. juli  

- Brekurs 25. – 27. august 

- Stabsmøte Tropp 21. september 

- Eventyruka, dugnad for kommunen 29. – 30. september 

- Lagsamling med lederutvikling for ledere og rovere 27.- 29. oktober på Frikvarteret 

- Årsfest 12. november 

- Nyingnatt og roveropptak 2. – 3. desember 

- Felles juleavslutning i Melshei 7. desember 

- Juleavslutning i Melshei for ledere og rovere 13. 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 mange av 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 

Vi brukte patruljesystemet bevisst i vår. Før det delte i 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. 
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Samfunnsengasjement 

Vi deltok 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 i vår. 

 

I vår var vi fire ledere og det var 20 - 25 småspeidere på møtene. Mens det i høst var ti 

faste ledere deriblant to rovere, og 25 - 35 småspeidere på møtene. På møtene er det 

normalt 20-30 småspeidere tilstede 

5.3 Aspiranttroppen 

Mål og rammer for arbeidet 

Aspiranttroppen fungerte fra oppstart av speiderarbeidet høsten 2017 og frem til 

opptagelse i 1.Sandnes speidertropp desember samme år. Ledergruppa i 

aspirantpatruljen satte i starten av semesteret følgende målsetning: 

 

Gi speiderne en god overgang til troppen, slik at de blir inspirerte til å fortsette 

som speidere. 

 

Som rammer for arbeidet ble det bl.a. satt: 

 Felles turer sammen med resten av troppen i løpet av halvåret ble vurdert som 

viktig. Dette gir møteplasser for å sikre fellesskapsfølelse og trygghet i 

overgangen til troppen. Både oppstartstur til Horve 2 og Nyingnatt ble 

gjennomført som fellesturer. 

 Hvert møte skulle inneholde rammer, lek og noe speiderkunnskap  

 Flaggheis og speiderbønn markerer åpning og avslutning på alle møter 

 Melshei er hovedmøtestedet vårt, men vi ønsker også å krydre med noen andre 

møteplasser.  
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 Programmet bygges rundt «Jeg er beredt»-merket, som gir grunnleggende 

speiderkunnskap og forbereder speiderne på aktiviteter i troppen 

 Resten av speiderprogrammet ble også brukt aktivt i den grad at det ble vurdert 

om planlagte aktiviteter kunne knyttes til noen merker, og at vi dermed sikret at 

vi gjorde det som krevdes for å fullføre hele merket. 

 

Organisering av arbeidet 

Arbeidet i aspirantpatruljen ble planlagt på egne ledermøter, hvor ansvar for ulike deler 

av hvert speidermøte ble avtalt. Mesteparten av aktivitetene ble ledet av de 4 unge 

lederne, som brakte en flott energi og entusiasme inn i møtene.  

Det var totalt 17 aspiranter. Av disse var kun 2 jenter (3 helt i starten). Det er 

utfordrende med en såpass skjev fordeling, og vi bestemte oss for å gjøre noen ekstra 

tiltak for å sikre at de 2 jentene ble med oss hele veien til opptagelsen. Et viktig moment 

var at 1-2 av de eldre jentene i troppen ble med oss på hvert møte, og brukte ekstra tid 

sammen med jentene i aspiranttroppen. Dette var et vellykket grep, og 15 gutter og 2 

jenter var med helt frem til opptagelsen. 

Faste patruljekonstellasjoner har ikke blitt brukt i løpet av halvåret, men vi organiserte i 

stor grad møtene slik at speiderne ble inndelt i mindre grupper og sirkulerte på ulike 

aktiviteter. Dette var en nødvendighet, da det for en del speidere var utfordrende å 

holde fokus i større grupper. Vi brukte noe tid før vi fant de beste konstellasjonene, og 

det bidro nok til at vi strevde med å få etablert patruljer som jobbet sammen over tid. 

Speiderne ser frem til å komme inn i troppens patruljer i 2018.   

 

Hovedaktiviteter 

Stifinnerloggen ble aktivt brukt i aspiranttiden, og skapte engasjement rundt merker og 

merketaging. Vi bestemte oss i løpet av året for å legge inn en egen merkelørdag, som 

slo godt an blant speiderne. 10 stykker deltok på denne, og lagde knutetavler, trente på 

livline og jobbet med fyrbøtermerket.  

Selv om mesteparten av møtene ble holdt av egne ressurser, så benyttet vi også 

eksterne krefter for å få påfyll fra andre. Orienteringsklubben kom og hjalp oss med kart 

og kompass, og RBG hjalp oss med førstehjelp. I tillegg var besøk på brannstasjon i 

forbindelse med brannvernmerket og tur til svømmehallen for å sikre et punkt i «Jeg er 

beredt»-merket populære aktiviteter.  

Til slutt hadde de aller ivrigste sikret seg «Jeg er beredt»-merket, utfordringen og gul 

merkesnor. Selv om denne delen av arbeidet kun var et middel for å nå vårt 

overordnede mål, så var det tydelig at det skapte engasjement og glød.  

 

Måloppnåelse 

Totalt sett opplever vi at hovedmålet er oppnådd. Med unntak av 1 person helt i starten, 

så var det ikke frafall i aspiranttroppen. Aspirantene går motiverte inn i troppen, og har i 

tillegg fått med seg en introduksjon til viktige speiderferdigheter. 

Et ubetinget suksesskriterie har vært engasjementet til de unge lederne våre. De har 

tatt mer ansvar enn vi kunne forvente, og levert med overbevisning, innlevelse og 

energi. 

5.4 Speidertroppen. 

Vi har hatt en stabil og engasjert troppsstab som fikk solid drahjelp fra rovere som 

vokste inn i fullverdige lederoppgaver.  
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Driven i speidergruppa med effekt fra Filippineneturen året før var fortsatt merkbar, 

spesielt med det flotte vennskapet en så utvikle seg i roverlaget både med speidere som 

hadde vært på tur, men også med de som ble hjemme. 

 

Året begynte med det tradisjonelle skøytemøtet i Jærhagen. 

I januar hadde vi fokus på speiderferdigheter, og i februar ble det gjennomført en del 

patruljemøter som peff’ene selv laget. 

Instruksjon -og rundløype med speiderferdigheter der alle patruljene var innom 6-7 ulike 

tema, økte kunnskaper om speiderferdigheter for alle speidere 

17.-19. mars var det Vintertur Dreierbu. Vi hadde stor deltakelse- i et fantastisk 

vintervær- og hadde så mange deltakere at noen sov ute i telt, dette er like kjekt hvert 

år. 

Resten av møtene i mars ble brukt til patruljemøter. 

1. Sandnes hadde i regi av UFFS (Utvalg for fjellspeiding) ansvar for snøhuletur for 9. og 

10. klasse speidere i kretsen i april.  

3 patruljer deltok på kretsbannerkonkurransen, de gjorde en hederlig innsats. 

Vi arrangerte speideraksjon til inntekt for Filippinene -foreløpig står dette beløpet på bok 

for et avtalt rettet formål. 

Troppen deltok som vanlig sterkt på 17. mai med bekransning ved Sandnes kirke, i 

flaggborg, samt i Folketoget. 

Patruljene ble utfordret til patruljehaik i mai juni- som en forberedelse til Nord 17. De 

fleste patruljer gjennomførte- noe med litt komplikasjoner av uventet regn og for lite 

tarper til overnattinger. Det ble en god erfaring for våre speidere som lærte noe mer om 

planlegging. 

Det ble gjennomført foreldremøte med godt før Nord 17. 

Selve landsleiren i Bodø i begynnelsen av juli- fikk en formidabel påmelding.Ca 60 

speidere, rovere og ledere deltok- fra 1. Sandnes. Vi fikk bygget et flott troppsområde- 

og hver patrulje hadde sin egen del med telt, kjøkken og bord. Vi fikk god nytte av 

«sirkusteltet» vår i et nordnorsk klima. Sammen med over 8000 speidere fra inn og 

utland hadde vi en flott opplevelse og troppen ble enda mer sammensveiset. Hilde 

Grødem Larsen hadde troppslederansvar på leiren - da troppsleder CC var opptatt av 

bygging av jamboreekontingent nasjonalt. Solid lederdeltakelse- gjorde lederjobben 

overkommelig- og leder miljøet godt. 

 

Vi startet opp etter ferien den 24/8. 

Vi reiste på første tur 2-3/9 på Horve 2 sammen med aspiranttroppen. Igjen var vi 

veldig heldige med været, og det ble en flott opplevelse for alle. 

September hadde hovedfokus på kart og kompass. Vi gjennomføre en rekke øvelser og 

o-løp. 

23-24/9 var alle vandrerne på tur til Tomannsbu, en flott opplevelse som bygde gode 

relasjoner. 

I oktober hadde vi fokus på bål og primitiv mat, og i november førstehjelp. 

Nyingatten ble arrangert 2-3/12. 

FØRERPATRULJEN hadde månedlige arrangementer. De hadde bl.a. klaremøte i Sandnes 

hallen i mars, førstehjelpsøvelse med hjelp av Norsk Folkehjelp i mai og Kajakkmøte i 

juni.  

Solide patruljeførere som Kyrre, Ave, Leo, Andreas og Sivert gikk fra tropp til overlag og 

lederassistenter på landsleiren. 
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5.5 Roverne 

I år har vi hatt gode og regelmessige møter med et forskjellige aktiviteter som baking og 

brettspill. 

Vi hadde et roveropptak i begynnelsen av desember der alle de nye roverne som var 

tilstede gikk gjennom et par speiderutfordringer i rebusløp, blant annet kart og kompass. 

Mange av roverne er aktive ledere i gruppa. 

To stykker fra laget deltok på roverfemkamp i høst. 

5.6 Deltagelse utenfor egen gruppe 

- Gruppeleder og gruppeassistenter har deltatt på gruppeledersamlinger i regi av 

kretsen. 

- Ola Helgeland, Nils Lindaas og Tor Børge Salvesen har vært oppnevnt som 

ledertrenere i kretsen i 2017 og har arrangert ledertreningskurs i kretsen i 2017.  

- Inga Wirowski og Cato Bjerkeli har fullført Norges speiderforbunds ledertrenerkurs i 

2017 og har arrangert ledertreningskurs i kretsen i 2017 

- Heidi Bratland var styremedlem i kretsstyret i Vesterlen krets fram til kretsens 

årsmøte (valgt for to år i 2015) 

- Ledere i 1. Sandnes har arrangert diverse kurs og turer for kretsens grupper 

- Carl Christian Norberg er med i hovedkomiteen for Jamboree 2019 i USA 

5.7 Foreldrelaget. 

Gruppa har ikke et formelt foreldrelag, men mange aktive foreldre som bidrar både i 

forbindelse med arrangementer og med dugnadsinnsats på Melsheihytta.  

Som forberedelse til Jamboree 2019 har foreldrene til deltakerne startet opp en 

dugnadsgruppe for å tjene inn penger til deltakeravgiften 
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6 Melsheihytta 

I 2011 overtok vi ansvaret for speiderhytta i Melshei etter Stavangerspeiderne. 

Standarden på hytta ved overtakelsen var enkel og original, og oppussing og ombygging 

for å tilpasse hytta til dagens krav og vårt behov, har pågått siden og antall dugnader 

utført av ledere og foreldre har vært stort i alle år. 

Vi jobber kontinuerlig med 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 i perioder vært 

regelmessige dugnader bl.a. torsdager, og gjennom året utgjør dette minst 600 timer, i 

tillegg har det blitt utført nærmere 200 timer dugnad for å utvikle uteområdet og 

vedlikeholde den nye aktivitetsløypa.  

Totalt har det blitt utført langt over 1000 dugnadstimer i Melshei i 2017 knyttet til 

vedlikehold, oppgraderinger, tilsyn og utleie. 

 

Uteområdet 

I 2017 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. 

 

Hytta 

Av arbeid utført i 2017 kan nevnes:  

- Ny bod for ved og gass 

- Oppgradering av kjellergang, vaskerom og toalett med varmekabler og fliser 

- Rydding og systematisering i utstyrslager 

- Montering av hyller i utstyrslager 

- Installert ny industrioppvaskmaskin på kjøkkenet 

Arbeidet utføres hovedsakelig av en liten gjeng ivrige foreldre og voksne medlemmer, 

men noen eldre speidere er også flittige. 

 

Utleie 

Melshei har i 2017 vært utleid: 

26 helger (38 netter) 

9 netter utenom helg 

15 dager/kvelder på hverdager (hytta) 

18 dager/kvelder på hverdager (gapahuken/uteområdet inkl. toalett) 

Melsheihytta her vært flittig brukt både av speidere og av andre i 2017. 

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.  

Høsten 2017 startet vi med egne aktiviteter også på onsdagene, det har gitt færre 

utleiedager av uteområdet og hytta på dag/kveldstid. 

 

Vi har nå en veldig flott base for våre møter og arrangementer i Melshei. Det er mange 

som har vært med på vedlikehold og andre oppgaver. Vi ser at det er attraktivt for andre 

å leie stedet, og vi har etter hvert en del faste kunder. 
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7 Økonomi. 

Gruppens økonomi baseres på medlemskontingent, dugnader, Frifondmidler, 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 og 

søppelplukking i Sandnes sentrum på søndager. 

Vi har søkt og fått tilslag på prosjektmidler fra Sandnes sparebank og har også fått 

generell støtte av bedrifter. 

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 – 58.500,-. Regnskapet viser et underskudd 

på kr – 73.080,- Ekstra kostnader til landsleir og større dugnadsinnsats i Melshei som 

ikke var budsjettert, er hovedårsaken til overskridelsene. 
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8 Sluttord. 

1. Sandnes er en aktiv speidergruppe med sunn økonomi, god medlemsvekst og en stor 

stab av engasjerte ledere. 

I 2017 har landsleir i Bodø vært den største aktiviteten der 39 speidere, 22 

rovere/ledere (inkl. 3 ledere som var påmeldt i sentral landsleirstab) deltok. Totalt var vi 

61 medlemmer fra gruppa i Bodø! 

Vi har jobbet med å kunne takle veksten, i løpet av våren 2017 etablerte vi vår egen 

interesseliste for å registrere nye speidere, det har vært en viktig bidragsyter til 

medlemsveksten. Tidlig i 2017 så vi behov for å opprette en ny enhet for speideralder og 

opprettet aspiranttropp etter sommerferien. I løpet av høsten fikk vi lederkabalen til å gå 

opp for to tropper og i desember 2017 la vi den siste finishen på leder- og 

speiderfordelingen mellom troppene «Ragnhildsnuten» og «Pålsberget». Troppene ble 

kalt opp etter to lokale historiske steder i gangavstand fra Melshei. 

 

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 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 i 2017. Oppussing og 

vedlikehold har preget økonomien og krevd mange dugnadstimer fra både medlemmer 

og foreldre. Uten den formidable innsatsen utført på dugnad, hadde ikke Melsheihytta 

vært i den stand den er i dag.  

 

Vi har hatt medlemsvekst i år i forhold til i fjor, og økte fra 133 til 158 medlemmer der 

det er spesielt hyggelig at medlemstallet i speideralder øker med 19 medlemmer.  

Roverne økte med 2 og ledere med 7 medlemmer.  

Vi vet av erfaring at endel faller fra når de kommer over i ungdomsskolen, dette 

fokuserer vi på og jobber spesielt for å beholde denne aldersgruppen som medlemmer. 

 

Økonomien vår er god men 2017-regnskapet endte med underskudd noe større enn 

budsjettert. Vi er heldige og har god dugnadsånd i gruppa og får utført oppgaver og 

tjener penger ved dugnadsaktivitet 

 

Godkjent på årsmøte i gruppeting 20. februar 2018 

 

 
Tor Børge Salvesen 

Gruppeleder 







Regnskap Budsjett Kommentarer til budsjettet

DRIFTSINNTEKTER 2017 2018

Bossplukking/ øvrig dugnad 58 070           60 000                       Jamboree og Filippinene

Overskudd salg do/ tørkepapir 32 122           60 000                       Dugnad til inntekt for gruppa

Tilskudd 109 799         110 000                     Frifond, momskomp. Komm. Tilskudd

Gaver ‐                  10 000                        Gaver samt sponsor inntekter

Bingoinntekter 36 271           50 000                      

Innsamling speideraksjon ‐                  10 000                      

Medlemskontigent 33 395           40 000                       Økt kontingent med 100 kr

Medlemsutlodning 9 121             5 000                          Utlodning på årsfest

Deltagerbetaling sommerleir 191 700         220 000                     4000 fra 55 deltakere

Deltagerbetaling øvrige leirer 23 625           30 000                      

Inntekter prosjekt Filippinene 3 200             60 000                       Dugnadsinnsamling

Utleieinntekter Melshei 114 976         115 000                    

Øvrige inntekter Melshei ‐                  ‐                             

Utleie kanoer og utstyr ‐                  ‐                             

Diverse inntekter 5 000             5 000                          Grasrotandel

Sum driftsinntekter 617 279         775 000                    

DRIFTSKOSTNADER

Sommerleir/ kretsleir 357 893         220 000                    

NM i speiding ‐                  10 000                      

Landsleir/ jamboree ‐                  ‐                             

Øvrige turer 28 741           30 000                      

Prosjekt Filippinene 13 668           30 000                       Forskudd til flybilletter 

Aktiviteter rovere 16 083           16 000                      

Aktiviteter speidere 19 710           25 000                      

Aktiviteter småspeidere ‐                  5 000                         

Knuter skjerf merker mm 31 684           30 000                      

Støtte andre aktiviteter 14 400           40 000                       Ledere til Filippinene

Overført til Speideraksjon ‐                  10 000                      

Kurs 9 100             30 000                       Div. Lederkurs og livredningskurs for speidere

Leie ‐                  ‐                             

Utstyr/materiell 40 059           20 000                      

Gavekort 260                 1 000                         

Oppussing Melshei hytta 32154 80 000                       (bl.a. kjøp av oppvaskmaskin)

Driftskostnader Melshei hytta 30 868           
30 000                       Vedlikehold, driftsmidler, reparasjoner

Strøm 18 128           20 000                      

Forsikringer 17 909           20 000                      

Andre kostnader speiderhus 525                 5 000                          innkjøp av bl.a. inventar

Ledersamlinger/ øvrige møter 49 242           50 000                      

Utbetaling/ avsetning dugnader ‐                  115 000                     Avsatt Filippinene og Jamboree (bossplukk) inkl avsetning fra 2017

100‐årsjubileum/Årsfest 4 640             5 000                          Leie Julabygda grendehus

Aktivitetsløype ‐                  ‐                              Dekkes gjenom Melshei drift/oppussing

Øvrige kostnader 7 200             10 000                       Hjemmeside + div. løpende utgifter

Sum driftskostnader 692 264         802 000                    

DRIFTSRESULTAT ‐74 985          ‐27 000                     

FINANSIELLE POSTER

Renteinntekter 2 852             2 500                         

Div.bankomkostninger ‐946               ‐1 000                       

Netto finansresultat 1 906             1 500                         

ÅRSRESULTAT ‐73 080          ‐25 500                     

Budsjett 1. Sandnes Speidergruppe 2018
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www.1sandnes.no / 1sandnesinfo@gmail.com 

 

Arbeidsplan for 2018 
Småspeiderne, speidertroppene og roverlaget setter opp sitt eget program. 

Nedenfor tas med gruppe/felles arrangement 

 

       Gruppearrangement 

Oppdatert program på 

www.1sandnes.no 

        Krets/forbunds arrangement  

HUSK påmeldingsfrist for kurs.  

Oppdatert Program på www.vesterlen.no 

Januar     

4.  Gruppeledersamling 

10. Første møte for tropp Ragnhildnuten  

11- Første møte for tropp Pålsberget  

18. Foreldremøte – ny Filippinene tur  

19. - 21.  Nasjonal ledertrenersamling (NSF) 

26.-28. Vandrertur til Frikvarteret  

29-  Patruljeførerkurs II 

29. – 1.  Ledertreningsuka 

Februar     

20. Gruppeting - Årsmøte  

20.  Speiderforum 

20.  Roverforum 

22. Tenkedagen  

27. Roverspillekveld med Hinna+Randaberg  

27.  Snøhuletur- formøte 

Mars     

2.-4. Vintertur til Sirdal  

6.  Årsmøte i Kretsting, 1.Sandnes deltar 

17. - 18.  Snøhuletur for 9.-10. klassinger 

16. – 18.  Emnekurs i vinterpsieding 

19.  Kursavslutning patrujefører kurs I 

April     

?. Bymanøver i Sandnes «Kampen om 

Aftenbladets øks» for troppen     

 

6. - 8.  Ledertrening: Trinn III, Praktisk 

speiderledelse 

1.-30. Speideraksjonen   

23. St.Georgsdag   

20. - 22.  Kretsbannerkonkurransen 

 

  

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

(?) Blåtur for lederne (ansv.: Roverne)  

?. Strandrydding/hold Sandnes rent  

10. – 13.   Turlederkurs - kano 

17. 17.mai: Flaggheis, 

minnesstøttemarkering, flaggborg.  

 

25. – 27.  Furenesdagene 

Juni     

4.  Gruppestyresamling 

8. – 10. Livredningskurs for speidere (8.-10. 

klasse) – begge tropper 

 

9. – 10.  Patruljeførerkurs III 

15. – 17.  NM i speiding 

10. - 12. Kajakkurs - troppen  

14. Felles avslutning i Melshei  

Juli     

23. – 2. Roverway – Internasjonal roverleir i 

Nederland 

 

August     

5. – 12. Sommerleir – Flåteferd på Klaraälven  

25. – 27.  Brekurs 

28. Småspeider oppstartsmøte  

29. og 30. Troppen: oppstartsmøte  

September     

15. - 17.   Nasjonal Rover 5-kamp 

19. Gruppeting  

Oktober    

19.-21.  Speider- og roverforum i NSF-regi 

20.–22. JOTA/JOTI  

26.-28. Lagsamling for ledere og rovere   

November   

11. Årsfest   

Desember   

1.-2. Nyingnatt, roveropptakelse  

 ? Adventsgudstjeneste i Brekko  

6. Avslutning før jul  

12. Ledere og rovere: juleavslutning  

 


