Årsmelding 2014
Rogaland KFUK-KFUM-speidere

Det har vært et spennende år for alle speidere, rovere og ledere i Rogaland krets. Landsleiren i Asker
var nok for de fleste årets høydepunkt. Her var det rekordstor deltakelse fra kretsens speidere, og
veldig mange ledere bidro både i leirledelse og i leirorganisasjonen.
I kretsens strategiplan for 2014 ble speidergruppene oppfordret til å skape gode opplevelser
sammen med andre grupper. Tilbakemelding fra gruppene viser at det har vært arrangert mange
gode opplevelser for speiderne. Noen var på leiren, mens andre var med på aktiviteter i gruppa og
sammen med andre grupper.
Speiderne ble også oppfordret til å dra på tur med andre grupper, noe mange har gjort. Snøhuletur,
nattmanøver, isbre og grottetur, deltakelse på leir, jota-joti, oppdagercamp og stifinnerekspedisjon
er noe av det speiderne har fått oppleve.
Et mål med kretsens strategiplan er også å skape vekst. Noen har gjort konkrete tiltak for å bidra til
dette. Opplevelser som fyller livet med meninger, engasjement og moro er verdiskapende kan gi
grunnlag for vekst.
Medlemsstatistikken viser en svak vekst på 2,8 %. Rogaland KFUK-KFUM-speidere er en aktiv krets
med 2200 medlemmer fordelt 35 aktive grupper. Dette takket være det gode arbeidet som gjøres i
gruppene. Samtidig gjør mange en ekstra innsats som stab på kurs og samlinger for krets og forbund.
Det er en uvurderlig innsats i dugnadstimer som blir gitt til forberedelse, gjennomføring og
evaluering av kretsens aktiviteter. Mange av våre aktiviteter gjennomføres med tilskudd fra Rogaland
fylkeskommune.
Kretsen har også i 2014 hatt lønnet kretssekretær i 100 % stilling, med tilskudd fra Stavanger
kommune.

Kretsstyret har hatt 10 møter i 2014, og AU har hatt 9 forberedende møter. Kretsstyret har jobbet
med disse sakene:


Oppfølging av Strategiplan



Landsleir 2014



Kontakt med grupper og ombud



Oppdagercamp (til og med 3. klassetrinn)



Stifinnerekspedisjon (4. og 5. klassetrinn)



Kretslager



Kretsbannerkonkurransen 2014



Kretsbannerkonkurransen 2015

Kretsting 2015



NM i speiding 2015



Samlinger for ledere, speidere og rovere.



Kretsleir 2016



Kretsens Beredskapsplan



Kretsting 2015



Ettåring



Samarbeid med Vesterlen Krets av Norges Speiderforbund



Samarbeid med Forum for Natur og Friluftsliv, FNF

Stavanger, 23.januar 2015

Kretsting 2015

