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Rogaland KFUK-KFUM-speidere  
 

 

 

 

Rogaland krets er en speiderkrets med mye aktivitet på alle nivåer.  

Vi er en stor krets med 2141 medlemmer. Medlemstallet er ganske stabilt,  

til tross for en liten nedgang i 2013. Dyktige ledere og stor aktivitet i gruppene  

bidrar til et godt speiderarbeid for barn og unge. Kretsstyret og kretskontoret jobber  

for å styrke arbeidet i speidergruppene med blant annet inspirasjonssamlinger for vår viktigste 

ressurs; lederne. 

Kretsens medlemmer fordeler seg på 36 aktive speidergrupper. Det legges vekt på 

medmenneskelighet og engasjement, entusiasme og glede for å kunne tilby et godt speiderprogram. 

Til sammen ble det for 2013 produsert 31.502 frivillighetstimer av våre ledere. Dette tilsvarer 18 

årsverk. Tallene baserer seg fra aktivitetsundersøkelse i 2013. 

Kretsstyret har hatt 10 møter i 2013 og AU har hatt 8 forberedende møter. Kretsstyret har jobbet 
med disse sakene: 

 Strategiplan 

 Ny giv 

 Kontakt med grupper og ombud 

 Oppdagercamp 

 Stifinnerekspedisjon 

 Kretslager 

 Kretsbannerkonkurransen 2013 med 63 deletakere 

 Kretsbannerkonkurransen 2014 

 Samlinger for ledere, speidere og rovere. 

 Samarbeid med Vesterlen Krets av Norges Speiderforbund 

 Samarbeid med Forum for Natur og Friluftsliv, FNF 

 Søknad om å arrangere NM i speiding 2015 

 Kretsleir 2016 
 
Kretsstyret har vært representert på Jubileum i Sola og Jørpeland, samt samling i Sokndal og Ålgård 
med lederinnsettelse. Vi har også dette året deltatt på Ute- Fritidsmessen og Miljøsøndag i 
Stavanger. 
 
Kretsen har dette året arbeidet med satsningsområdene vekst og ledere. Fokus har vært 
lederomsorg, vekst og ny giv. 
Økonomien er god, noe som gir oss muligheter når vi dette året for alvor setter i gang med Ny Giv. 
 
Kretsen har lønnet sekretær i 100 % stilling, med tilskudd fra Stavanger kommune. 
 
Stavanger, 20. januar 2014 
 
 
 

John Ottar Lie Motland     Kristin Nessa 
Kretsleder       Visekretsleder 

 
 
 

Tone Middelthon, Tolleiv Ree, Johan Andreas Thorkaas, Hege Helgaland, Erlend Arnøy 
Styremedlemmer 



Vedlegg til årsmeldingen 2014: 

  Medlemsstatistikk  

PF- og Ledertreningsutvalget årsmelding  

Roverombudets årsmelding  

Arrangement 2013 

Kontaktpersoner og tillitsvalgte  

Kretsens representasjon  

Hederstegn 2013 

Nye ledere 

 


