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NYTT FRA KRETSEN, februar 2017 

 

KRETSSTYRET 2017 

Kretsstyret i Rogaland KFUK-KFUM-speidere har følgende medlemmer: 

Kretsleder:  John Sigve Risanger; Tasta 

Visekretsleder:  Inger Christine Roth Jacobsen; Frøyland/Orstad 

Styremedlemmer: Randi Irene D. Pedersen, Høyland 

Camilla Surnevik Kristiansen, Rennesøy 

Even H. Stangeland, Bore 

   Geir H. Tysseland, Høyland 

   Tolleiv Strand Ree, Bryne (tiltrer 1. april 2017) 

Varamedlemmer: Telma Eckhoff Dagestad; Kampen 

   Erlend Arnøy, Gand 

     

Kontaktinformasjon finner du her. 

 

PF- og LEDERTRENINGSUTVALGET  

Utvalget har fått inn nye medlemmer. Tone Middelthon og Johan Andreas Thorkaas har kommet inn. 

Vi takker Jone Surnevik Kristiansen og Inger Christine Roth Jacobsen for det de har bidratt med i sine 

perioder. Det nye utvalget ser slik ut: 

 

Leder:  Ole Norland, Uburhedleren  

Mathilde Ø. Johannessen, Tasta 

Guro Fuglestad, Ålgård 

Jan Egil Helgevold, Engøyholmen 

Johan Andreas Thorkaas, Gand 

Tone Middelthon, Ålgård 

 

Kontaktinformasjon finner du her 

 

http://www.rogalandspeider.no/
http://www.rogalandspeider.no/index.php?pageID=81&page=kretsstyrets_medlemmer
http://www.rogalandspeider.no/index.php?pageID=196&page=komiteer
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KRETSENS ÅRSMELDING OG PROTOKOLL 

Årsmeldingen 2016 er lagt ut på kretsen hjemmeside. Underskrevet årsmøteprotokoll blir lagt ut så 

snart den foreligger. 

Klikk på informasjon – årsmeldinger og/eller protokoll. 

 

REVIDERT REGNSKAP FOR 2016 

En av kretsstyrets oppgaver i følge Organisasjonsbestemmelsene § 2.2.1 er å påse at gruppenes 
regnskap blir revidert. Kopi av fjorårets regnskap sendes til kretskontoret.  

Det kan gjerne skannes og sendes elektronisk til: post@rogalandspeider.no  

Minner om frist for innsendelse av revidert regnskap til kretsen: 15. mars 2017 

 

STRATEGIPLAN 2017-2019 

Vedtatt på kretsting 2017. 

Landsstyret har revidert sin strategiplan for perioden 2015-2019 etter innspill fra landstinget 2015. 
Forbundet har 4 områder hvor det skal satses strategisk. Disse er; program, ledere, friluftsliv og 
rettferdig verden. 

For 2017-2019 har kretsstyret gått inn for å jobbe med de strategiske områdene LEDERE og 

SAMFUNNSENGASJEMENT samtidig som det skal holdes fokus på VEKST. 

Her finner du kretsens Strategiplan 2017-2019 

 

KONTAKT MED KRETSLEDDET 

I henhold til Organisasjonsbestemmelsene § 2.2.1 skal kretsstyret holde seg orientert om arbeidet i 

gruppene og gi lederne støtte, råd og oppmuntring. 

Kretsstyret ønsker svært gjerne å ha kontakt med gruppene. Ta gjerne kontakt med kretskontoret 

eller direkte til kretsstyremedlem om dere ønsker besøk på ledermøter eller lignende. 

Vi vet at det er ulike behov hos gruppene våre. Det er derfor ønskelig med en tilbakemelding fra din 

gruppe om dere ønsker jevnlig kontakt med kretsstyret.  

Frist for å gi denne tilbakemeldingen: 15. mars 2017  

 

Send melding til post@rogalandspeider.no  

 

UTE-FRITID MESSEN 2017 

17.-19. mars 2017 

Ute-Fritid er et spennende arrangement for alle som har en forkjærlighet for naturen – både de som 
har nevene i jorden og de som finner lykken på en fjelltopp. 

http://www.rogalandspeider.no/
http://www.rogalandspeider.no/index.php?pageID=108&page=arsmeldinger
http://www.rogalandspeider.no/index.php?pageID=109&page=protokoller
mailto:post@rogalandspeider.no
http://www.rogalandspeider.no/files/2017/01/0-sak_9_strategiplan_2017-2019.pdf
mailto:post@rogalandspeider.no
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Sted:  Stavanger Expo  

Tid:  17.-19. mars 2017 

Rogaland KFUK-KFUM-speidere stiller med stand inne samt pinnebrødsteking ute ved bålpanne.  For 
å få dette til, trengs det noen flere hender. Det blir satt opp vaktplan - har du tid og anledning til å 
hjelpe? 
      
Kontakt Helen på kretskontoret: post@rogalandspeider.no  

 

«For di øve …..» 

22.-30. juli 2017 

Kunne du tenke deg å oppleve en stor speiderleir, uten å måtte slite deg ut? Her er fokus på å være 
på leir og se og oppleve. Leirene i Danmark er kjent for flotte pioneringsarbeider, mange utenlandske 
grupper. 

Sommeren 2017 avholder de danske speiderforbundene felles leir. Det ventes over 30.000 deltakere. 

Leiren avholdes i Sønderborg som ligger sør i Danmark. 

Tid:  22.- 30.juli. 
Pris:  kr. 3000 + reise 
Påmelding innen 15. mars 2017 til: post@rogalandspeider.no  
 

Rogaland KFUK – KFUM speiderne sender en tropp med 22 deltakere + stab til leiren. Vi har også 
påmeldt en gruppe for ledere som leirturister. Vi bor i telt, og opplever leiren på nært hold. 

Vår speidertropp reiser med båt fra Risavika i Sola, og hentes med buss ved ankomst Hirtshals, 
Danmark. Leirturistene kan velge mellom å delta på fellestransport eller organisere egen reise via 
Kristiansand. Det er også mulig å delta på deler av leiren. 

 

PATRULJEFØRERKURS, MØTE 

24.-26. mars 2017 

Patruljeførerkurs, møte (tidligere Oppdrag Nord) blir tradisjon tro arrangert på Vier leirsted, Bersagel.  

På kurset tar en for seg patruljemøtet, og går i dybden på ulike emner. Deltakerne får en innføring i 
patruljeledelse og oppgaven som patruljefører. 

Gruppevis påmelding innen 10. mars 2017 til kretskontoret. E-post: post@rogalandspeider.no 

 

OPPDAGERCAMP 2017 

26.-28. mai 2017 

Rogaland KFUK-KFUM-Speidere inviterer kretsens oppdagere og familiespeidere til felles leir, 26.-

28.mai 2017. Invitasjon blir sendt ut til alle gruppeledere. Oppdager Camp blir arrangert på Horve 2.  

Gruppevis påmelding innen 15. mai 2017 til kretskontoret. E-post: post@rogalandspeider.no   

Mer informasjon finnes på http://www.rogalandspeider.no 

 

http://www.rogalandspeider.no/
mailto:post@rogalandspeider.no
mailto:post@rogalandspeider.no
../2014/post@rogalandspeider.no
mailto:post@rogalandspeider.no
http://www.rogalandspeider.no/index.php?artID=1290&navB=1
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KRETSBANNERKONKURRANSEN 2017 

28.-30. april 2017 

Planleggingen av årets kretsbannerkonkurranse (KBK) er godt i gang. Er din gruppe klar for KBK i 

april? 

Kretsbannerkonkurransen er en konkurranse der alle er vinnere uansett plassering og poeng fordi 

patruljene gjør sitt beste, får ny erfaring og blitt litt bedre. 

Kretsbannerkonkurransen er kretsens uttak til NM i speiding. Rogaland KFUK-KFUM-Speidere 

arrangerer kretsbannerkonkurransen 2017 sammen med Vesterlen krets av Norges speiderforbund. 

 

Tid:  28.-30. april 2017 

Sted:    Melsheia, Sandnes kommune 

Pris:    kr. 500 pr patrulje.  Alle påmeldte patruljer må betale. 

Hvem:  Alle patruljer i vandrertropp (5. -10. klasse) 

Gruppevis påmelding innen 28. mars 2017 til: post@rogalandspeider.no  

Mer informasjon kommer på her. 

 

Andre arrangement våren 2017: 

 Roverdøgn         4.-5. mars 

 Veilederkurs     Midtholmen    10.-12. mars 

 Rovercafe – workshop   Metropolis    19. mars 

 Patruljeførerkurs, møte   Vier leirsted    24.-26. mars  

 Kretsbannerkonkurranse   Melshei    28.-30. april  

 17+ Maritim     Midtholmen    28.-30. april  

 Oppdager Camp    Horve 2    26.-28. mai 

 NM i speiding     Elverum    9.-11. juni  

 14+ Verden, Danmark    Sønderborg    22.-30. juli 

 «For di øve …»    Sønderborg    22.-30. juli  

 14+ kajakk         2.-4. september 

 Stifinnerekspedisjon   Alsvik natursenter   14.-15. september 

 

 

Sjekk også: www.speiderprogram.no    

 

 

 

          

http://www.rogalandspeider.no/
mailto:post@rogalandspeider.no
http://www.rogalandspeider.no/index.php?calID=44&navB=1&catID=1
http://www.speiderprogram.no/

