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ÅRET DER FRIVILLIGHEITA STO I FOKUS. 
  
Tusen hjarteleg takk for at du bidreg i speidararbeidet. Tusen takk for timane du legg ned i 
planlegging og gjennomføring av arbeidet, i lag med speidarane. Tusen takk til deg som er kursleiar 
og stab på kurs. Tusen takk til deg som sit i utval for Rogaland KFUK-KFUM-speidarar. 
 
Året til frivilligheita 2022 har vorte feira og markert rundt omkring i krinsen. Rogaland KFUK-KFUM-
speidarar har mange dyktige og ivrige leiarar som bruker si tid på å leggja til rette for generasjonar av 
speidarar. I løpet av eit år utfører speidarleiarane våre over 163 000 timar i planlegging, 
gjennomføring og evaluering av møte, turar og andre aktivitetar. Dette svarer til 94 årsverk til ein 
verdi av kr. 41 583 772. 
 
Kvar veke møter barn og unge på speidarmøte for å ta del i eit positivt og aktivt miljø med fokus på 
natur, menneske og praktiske ferdigheiter. Målet er å utvikla og rettleia barn og unge til å bli ei betre 
utgåve av seg sjølv, – ein makelaus og evigvarande verdi som vert bevart i hjarte og sinn til kvar 
enkelt speidar. Innsatsen din har ei uerstatteleg betydning, særleg for enkeltmennesket. 
 
Året til frivilligheita 2022 har verkeleg bidrege til å setja fokus på frivilligheita, spesielt etter to år med 
pandemi som har vore ei stor påkjenning for den frivillige innsatsen. No må me sjå framover og halda 
fram med å styrkja og fremja frivilligheita. Hjelp oss å laga gode speidaropplevingar med å vera med 
som stab og kursleiar i 2023. 
 
Året me legg bak oss har vore prega av eit høgt aktivitetsnivå. Igjen har me klart å gjennomføra 
patruljeførarkurs og 14+ kurs med god deltaking. Rogaland roverombud kan rapportera om særleg 
god deltaking på roverkafeane. 
 
Høgdepunktet, dette året, for alle KFUK-KFUM-speidarar var sjølvsagt landsleiren i vår eigen 
«bakgard», Forsand i Sandnes kommune. Det vart en opplevingsrik veke på mange måtar. Me gler 
oss over ein godt gjennomført leir med relativt stor deltaking frå krinsen vår. Det er kjekt å sjå korleis 
mange roverar og leiarar bidreg i stab og med andre oppgåver på landsleir og anna styre- og 
komitéarbeid på nasjonalt plan. 
 

Me skal gjera plass til fleire. Me skal forandra verda. Me skal ta vare på kvarandre.  
Rundt leirbåla våre er det plass til alle! 

  
Beste speidarhelsing Kretsstyret 2022-2023 

 

  

Foto: Helen S. Norland 



ÅRSMELDING 2022 // 4 

STRATEGI 2022-2023 
 

Hovedfokus i 2022 har vært å komme godt i gang og iverksette strategien med aktiviteter som skal gi 

medlemmene eierskap til denne. Gruppene melder om stort fokus på å gi tilbud om aktiviteter. 

 
Vi betyr en forskjell for andre og naturen 
 
Speidere bidrar til positive endringer ved å gjøre bevisste valg for å bety noe for andre. Det er en 

viktig del av speidingens formål. I Speiderloven lover vi blant annet å arbeide for fred, ta vare på 

naturen, ta ansvar og vise vei. 

 

Aktiviteter 

 

Rettferdighet i verden 

Globalaksjonen er KFUK-KFUM-speidernes årlige innsamlingsaksjon. Vi samler inn penger som vil gå 

til gode formål gjennom vår bistandsorganisasjon KFUK-KFUM Global. Globalaksjonen har vært 

arrangert som normalt. I 2022 har 40% av gruppene deltatt i Globalaksjonen mot 69%  deltakelse i 

2021. 

 

Kjærlighet til naturen 

Tråkk er en overnattingstur for vandrere og rovere. Haik er patruljens egen overnattingstur hvor 
speiderne selv planlegger og gjennomfører turen. Haik skal være en fin opplevelse for hele patruljen  

eller roverlaget, med god tid og varm mat som viktige trivselelementer.  

I løpet av 2022 har 50% av gruppene meldt at patruljer har deltatt på selvbestemt haik. (64,29% i 

2021) 

 

Kontakt med speidere i andre land og landsdeler 

Jota-Joti (Jamboree On The Air – Jamboree On The Internet) ble avholdt på Horve 2 og er verdens 
største internasjonale digitale speiderarrangement. Dette er for mange, deres første møte  

med internasjonal speiding.  11 grupper var representert. 
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Samarbeid med lokal menighet 

11 gruppene arrangerte friluftsgudtjenneste i løpet av året eller deltok aktivt i gudstjenester med sin 

lokale menighet. Samtidig har 25 grupper meldt at de har hatt regelmessig kontakt med den lokale 

menigheten. 

 

Kommentar: Grafen er hentet fra skjemaet; tilbakemeldinger 2022 fra gruppen 

 

Profilering og synlighet 

18 av 30 grupper har meldt at de har deltatt i speideraktiviteter i nærmiljøet til nytte for 
medmennesker. Noen av aktiviteter som er meldt inn: Bydelsdager, speider for en dag, stand på 
tomatfestivalen, Vardendagene, plukket søppel , samarbeid med andre organisasjoner med mer.  

 

SOSIALE MEDIER  

Nettsiden vår, rogalandspeider.no, er en sentral plattform med informasjon om kretsen. Facebook og 

Instagram er gode kanaler hvor kretsen og roverombudet har hver sin profil. Hovedmålgruppen på 

Facebook er ledere og foreldre mens hovedmålgruppen på Instagram er i alder 9-18 år. Aktiv 

tilstedeværelse i sosiale medier er viktig for medlemmers speideridentitet og tilhørighetsfølelse.  

10 av 30 grupper har meldt inn at de har fått positiv omtale i media i 2022. 

 
 
Kommentar: Grafen er hentet fra skjemaet; tilbakemeldinger 2022 fra gruppen 
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Vi er åpne og inkluderende 
 

Mangfold er en styrke, og vi ønsker at medlemmene i større grad skal gjenspeile samfunnet rundt 

oss. Vi vil rekruttere bredere, og nå nye målgrupper. Speiding forandrer liv, og vi vil at alle unge 

mennesker skal få muligheten til å bli speidere. Vi skal vise aksept for ulikheter og tilrettelegge for 

det i våre aktiviteter. Speidere som får utfordringer og opplevelser, skaper glede og engasjement og 

grunnlag for videre personlig utvikling. 

 

Jevn kjønnsfordeling blant medlemmene 

 
PROSENT UBALANSE KJØNN 

 

 
 
 
 
Tabellen viser stabilt antall mannlige ledere på 61% i 2022 mot 61% i 2021. Samtidig viser tabellen en 
nedgang i antall kvinnelige ledere; 38% i 2022 mot 39% i 2021. (1% er uten kjønn for 2022). 
Tallene er hentet fra registreringer foretatt av gruppene i medlemsdatabasen. 
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Kommentar: Grafen viser hvor mange prosent unna vi er en lik fordeling mellom kjønnene blant våre ledere.  

Kjønnsfordelingen blant våre ledere viser at det i stor grad er en overvekt av menn.  
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KJØNNSFORDELING  

 

 

Kommentar: Grafen viser kjønnsfordeling av medlemmer under 26 år. Jentene utgjør 36% av medlemsmassen 

mens guttene utgjør 60% av medlemsmassen i 2022. 4% av medlemsmassen under 26 år er uten kjønn.  

 
 

KRETSBANNERKONKURRANSEN (KBK) 

Under konkurransen, som går over to dager, får patruljene testet sine kunnskaper innen ulike 

speiderferdigheter hvor samarbeid er viktig. Speiderne får brukt kreative, praktiske og teoretiske 

evner. Dette er et felles arrangement med Vesterlen krets av Norges Speiderforbund. 

Kretsmester 2022 ble patruljen, Falk Ålgård KFUK-KFUM-speidere. 

 

Samarbeid og toleranse 

Gjennom samarbeid med andre organisasjoner bryter vi ned barrierer og fremmer toleranse.  

Våre aktiviteter stimulerer til personlig utvikling og identitet, ved å utvikle etisk, sosial og kulturell 

kompetanse og evne til demokratiforståelse og demokratisk deltakelse. 

 

Medlemsmassen gjenspeiler samfunnet vårt 

SPEIDING FOR ALLE! 

Annen hver uke samles speidergruppen ved Byhaugkafeén i Stavanger. Speiding for alle! er en 

speidergruppe med aktivitetstilbud spesielt tilrettelagt for barn og unge med spesielle behov. 

Gruppen har nå vært virksom i 6 år. Tilbakemeldinger viser til at tilbudet oppleves som verdifullt for 

dem som deltar. 
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Vi er flere speidere og langvarig medlemskap 

Det har vært en nedgang i registrerte medlemmer fra 2085 registrerte medlemmer i 2021 til 1990 

registrerte medlemmer i 2022.  

 

Kretsstyret viser igjen på kretsens samlinger 

Kretsen ønsker å hjelpe grupper med vekst og drift og drar gjerne på besøk enten for å holde kurs 

eller en prat rundt leirbålet. 

Kretsstyrets medlemmer har vært til stedet eller kommet på besøk på alle kretsens aktiviteter i 2022. 

 
Vi rekrutterer og utvikler  
flere gode ledere 
 
Vi må ha gode systemer for hvordan vi slipper til og gir ansvar til nye generasjoner, sikrer verdi- og 

kunnskapsoverføring og støtter opp om et ungt lederskap med voksent nærvær. Ledertrening skjer 

gjennom speidere og ledere som får ansvar og oppgaver i takt med alder, utvikling og forutsetninger, 

gjennom arbeidet lokalt eller nasjonalt, eller på turer, leirer og arrangementer. 

Det var planlagt 22 kretsarrangement, hvorav 2 stk. ble avlyst.   
 
Det kreves en god del ressurser fra både frivillige og ansatt. Alle våre arrangement er åpne for 
medlemmer i andre kretser.  

 

Aktiviteter 

 

PATRULJESYSTEMET  

Patruljesystemet er en sentral del av speidermetoden og betyr fellesskap og samhørighet i små 

grupper over tid. I patruljen er alle like viktige og alle er delaktige i beslutninger som tas.  

 

PF-MENTOR PROGRAM 

Dette er et nytt kurstilbud for ledere som ønsker å følge opp speidere som har gjennomført 

patruljeførerkurs. Formålet med kurset er å gi ledere enn innføring i målene for patruljeførerkursene 

slik at de kan støtte og veiledere speiderne på en god måte. Det ble gjennomført 1 stk. 

patruljeførerkurs for ledere. 

 

KICKOFF  

I 2022 ble det holdt 2 kickoff-samlinger; Stavanger og Ålgård. Temaene var grenser og gråsoner, og 

aktivitetsoppdateringer fra krets og forbund. 
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Ledere opplever personlig utvikling og får nye utfordringer 

Vi har som mål å utvikle hele mennesket. Barn, ungdom og voksne skal få tilegne seg erfaring 
gjennom ansvar og tillit, holdninger og ferdigheter gjennom våre aktiviteter, metoder og fellesskapet. 

Vi tar på alvor at det å vokse også krever kunnskap, støtte og oppmuntring. Vi tror at våre feil kan 
gjøre oss bedre og at den gode læringen alltid skjer tett på praksis. 

 

FELLES KRETSLEIR – EN SPENNENDE IDE? 

En utredningsgruppe jobbet med en mulighetsstudie om felles kretsleir for Vesterlen krets av Norges 

Speiderforbund og Rogaland KFUK-KFUM-speidere. Denne ble foretatt på oppdrag fra kretsstyrene. 

Felles kretsleir 2023 eller 2024 ble nedstemt på kretsting 2022. 

 

 

Vi skal ha gode og inkluderende ledermiljø, og ta vare på alle 

Et godt ledermiljø preges av godt samarbeid der alle tar et tak når det trengs. Det gode ledermiljø tar 

hensyn til at ledere kan ha ulike muligheter til å delta på grunn av jobb eller familie.  

Det er av stor betydning at det er felles samlinger for ledere på kretsens aktiviteter. Ledersamlinger, 

der det å være sammen med andre ledere står i fokus, dele erfaringer og være en del av en større 

sammenheng er viktig. 

 

Registreringer i medlemsdatabasen 2022 2021 

Antall grupper i kretsen med minimum 4 ledere 90% 91% 

Antall grupper som har en leder/voksen/assistent per 5 speider 45% 69% 

Antall grupper som har ledere under 26 år 39% 37,5% 

 

 

 

Attraktivt å være leder hos oss 

Vi ønsker at det skal være lett å være leder.  Vi ønsker å dyrke de gode opplevelsene og suksessene. 
Kretsen invitere årlig til Oppdager Camp og stifinner ekspedisjon 

Oppdagercamp er minileir for våre yngste medlemmer opp til og med 2. klasse. En helg med 

mangfold i aktivitetstilbudet og mulighet til å få nye venner. Oppdagercamp er et arrangement hvor 

lederne bruker mest mulig tid på speiderne sine.  

Stifinnerekspedisjon er vårt årlige arrangement for 3. og 4. klassinger. Speiderne deltar på aktiviteter 
og samler poeng.  Gruppen med fleste poeng tar med seg hjem det flott Vandretrofe. 

 

Unge, trygge ledere med nettverk utenfor egen speidergruppe 

Kurs er verdifullt påfyll av kunnskap og ferdigheter, og gir inspirasjon til å drive det ukentlige arbeidet 

i patrulje og gruppe. 
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Aktiviteter 

 
STIFINNEREKSPEDISJON 

Stifinnerekspedisjon er et arrangement for 3.- 4. klassetrinnet. Speiderne deltar på aktiviteter og 

samler poeng. Gruppen med fleste poeng tar med seg hjem det flotte vandretrofeet. I år var det 

speiderne fra Gand KFUK-KFUM-speidere som fikk trofeet med seg hjem. 

 

PATRULJEFØRERTRENING 

Grunnkurs Patruljefører, gjør deltakerne bedre i stand til å lede en patrulje. De lærer blant annet om 

semester- og møteplanlegging og instruksjon. Grunnkurs Patruljefører ble i 2022 gjennomført 2 

ganger; et kurs i mars og et kurs i oktober. Kursene ble avholdt på Vier leirsted, Sandnes kommune.  

Videregående patruljeførerkurs gjennomføres i sin helhet utendørs. I løpet av helgen skal patruljene 

blant annet løse oppdrag, lære om sikkerhet på tur, få kjennskap til risikoanalyse, lede en patrulje på 

haik. 

 

14+KURS 

14+ kurs er en serie kurs som vanligvis varer en helg. Kursene er for dem som er 14 år i 17 år. For 

2022 ble det satt opp følgende 14+kurs: Leirliv, Sykkel og fiks, Kano og Mat. 14+ Sykkel og fisk ble 

dessverre AVLYST. 

 

ANTALL DELTAKERE PÅ PATRULJEFØRERKURS OG 14+ KURS 

 
 

Kommentar: Grafen viser økt deltakelse på kurs i 2022. 

 

PF-TING 2022  

Patruljefører-ting 2022 ble gjennomført ved Melshei speiderhytte. 8 grupper var representert. På 
patruljeførerting ble det diskutert og debattert aktuelle saker for aldersgruppen og for 
organisasjonen.  
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DIGITALE LEDERSAMLINGER  

I 2022 ble det lagt til rette for digitale samlinger for gruppeledere. I løpet av våren og høsten fikk 
gruppeledere mulighet til å delta på 4 digitale ledersamlinger. Hensikten med samlingene var å gi 
inspirasjon, knytte kontakter. 

 

ROVERSAMLINGER 

Roversamlinger er viktig sammenkomster for kretsens rovere.  De skal være inspirerende og sosiale. 
Roverombudet inviterte til 3 stk. arrangement i 2022; strandfest, roverdøgn og grøt i skogen.  I tillegg 
har flere roverlag invitert til rovercafe.  

 

NM I SPEIDING 2022  

NM i speidinger en årlig konkurranse i ulike speiderferdigheter. Oppgavene blir løst i patruljen og 
samarbeid er viktig. Speiderne får bruke kreative, praktiske og teoretiske evner. Dette er et felles 
arrangement med Norges Speiderforbund. 

Følgende grupper sendte patruljer til NM i speiding: Gand (2 patruljer), Varden og Bryne.  

 

LANDSLEIR, 2. -9. juli 2022 

Årets store høydepunkt for alle KFUK-KFUM-speidere var GNIST på Forsand, Sandnes kommune. Det 
ble en fantastisk, våt, gjørmete leir med mange kjekke aktiviteter. Vi gleder oss over en godt 
gjennomført leir med relativt stor deltakelse fra vår krets. 652 speidere (inklusiv stab) fra Rogaland 
KFUK-KFUM-speidere deltok på landsleiren på Forsand. Dette utgjør 18,53% av leirdeltakerne. 

Mange av rovere og ledere bidro inn i stab og andre oppgaver på landsleiren.  

 

SJØSPEIDERLANDSLEIR, 2. -9. juli 2022 

Høydepunktet for sjøspeiderne var ARMADA 22, på Breivoll Friområde sørøst for Oslo. 28 speidere og 
ledere levde det glade leirlivet, med masse sol og bading hver dag. Sjøspeiderne samseilte med andre 
sjøspeidere til og fra sjøspeiderlandsleiren. Sjøspeiderlandsleirene er rene dugnadsleirer, hvor alle 
gruppene deltar i gjennomføring av leiren, og dugnadsånden er fremdeles levende og stor!  

I den ånd brukte noen ledere brukt opp til 3 av sine ferieuker for å få gjennomført dette for sine 
speidere. 

  
Foto: Aksel Onarheim 
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MEDLEMSUTVIKLING  
 

Mål: Rogaland KFUK-KFUM-speidere har god kvalitet på arbeidet, med flere store grupper.  

Vi har i perioden 2022 opplevd en nedgang 4,56% blant registrerte medlemmer. Pr 31.12.2022 var 
det 1990 registrerte medlemmer hvor 1842 var betalende medlemmer. Det var 20 
direktemedlemmer til forbundet tilhørende i kretsen. 

 

ÅRS 
TALL 

ANT. 
GR. 

REGISTRERTE MEDLEMMER SUM DIFF. 

Familie   Oppd.  Stif. Vand. Rov. Led. MEDL. Antall Prosent 

2013 36 147 413 440 602 122 416 2140 -61 -2,77 % 

2014 35 161 454 418 607 176 412 2200 60 2,80 % 

2015 35 134 445 451 680 197 477 2358 158 7,18 % 

2016 35 101 437 494 740 199 410 2381 23 0,79 % 

2017 33 97 350 527 709 172 392 2247 -134 -5,63% 

2018 33 54 357 417 652 190 361 2031 -216 -9,61% 

2019 34 37 295 473 831 178 359 2173 142 6,99% 

2020 35 25 331 455 650 138 363 1962 -211 -9,71% 

2021 35 5 206 404 881 176 412 2084 120 6,12% 

2022 31 11 201 412 786 195 385 1990 -94 -4,56% 

Kommentar: Tallene er hentet fra registreringer foretatt av gruppene i medlemsdatabasen. 

 

 
Foto: Amund Janssen 
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Medlemsstatistikk 
OVERSIKT KFUK-KFUM-SPEIDERGRUPPER I KRETSEN  
 

 

 
 

Gruppenavn  

sum 
betalende 

medl. 
sum ALLE 

medl.  

sum bet. 
medl. u/ 

26 år 

sum 
betal. 
medl. 
2021 

sum alle 
medl.  
2021 

DIFF. 
aktive 
medl. 
2021-
2022  2022 2022 2022 

  Bekkefaret   94 106 81 95 95 -1 

  Bogafjell  36 51 30 51 58 -15 

  Bore   103 120 91 102 111 1 

  Bryne   121 130 100 115 125 6 

  Byhaugen, Speiding for alle! 5 5 4 8 8 -3 

  Engøyholmen sjøspeidere 119 121 86 125 125 -6 

  Finnøy og Talgje  73 77 54 62 69 11 

  Flekkefjord - hvilende  3 3 0 3 3 0 

  Frøyland/Orstad-hvilende høst 2020 4 6 1 6 7 -2 

  Gand  133 133 103 132 136 1 

  Hana   100 108 80 120 120 -20 

  Hinna  12 12 7 18 18 -6 

  Hundvåg 35 39 30 50 52 -15 

  Høle  53 53 45 52 54 1 

  Jørpeland   67 70 54 64 68 3 

  Kampen - hvilende januar 2020   1 1 0 2 2 -1 

  Klepp   22 26 19 42 43 -20 

  Lura – avsluttet september 2022 20 20 16 29 29 -9 

  Madlamark  33 34 21 42 45 -9 

  Moi – hvilende høst 2022 6 12 2 14 14 -8 

  Randaberg   11 11 10 12 12 -1 

  Rennesøy  27 27 21 35 35 -8 

  Sokndal  106 119 82 105 126 1 

  Sola  79 81 61 81 81 -2 

  Stokkalandsmarka  65 71 61 55 69 10 

  Sunde   27 28 23 25 27 2 

  Sørabygdå  35 45 29 44 54 -9 

  25. Stavanger   44 47 32 37 38 7 

  Tasta  61 65 47 73 78 -10 

  Uburhedleren  60 61 53 48 48 12 

  Varden  94 102 78 101 106 -7 

  Varhaug  37 45 32 58 58 -21 

  Vigrestad  39 42 33 46 48 -7 

  Ålgård   115 121 91 112 119 3 

 Direkte medlemmer til kretsen 2 2  3  3 -1 

 Direkte medlemmer til forbundet med tilhørighet kretsen* 20   20 20  

  SUMMER 1842 1990  1963 2085 1574 

             

              

 

 

*kommer i tillegg til sluttsummen (1842) 

)))) 
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ARBEIDSGRENER 

Vandrerne er den største gruppen med 39% av alle medlemmer. Dette er en nedgang på 7% fra 

2021.  Fordelingen på arbeidsgrenene har endret seg sammenlignet med forrige periode. Vi ser at 

andel stifinnere vandrere (8. -10. klassetrinn) og rovere har økt. Antall vandrere (5.-7. klassetrinn) og 

ledere har hatt en nedgang. Tallene i diagrammene er aldersbasert informasjon hentet fra 

medlemsregisteret. 
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Arbeidsgrener fortsetter:  
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Kommentar: Grafen viser fordeling av registrerte medlemmer på arbeidsgreiner. 

Foto: Amund Janssen 
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GRUPPESTØRRELSE 

Vi har 31 aktive grupper. Herav 1 gruppe som besluttet å legge ned sitt arbeid september 2022 og 1 
gruppe som besluttet å være hvilende fra høsten 2022. 

Tallene viser at vi har fått færre grupper med 50-74 medlemmer og gruppe med 75-99 medlemmer., 

mens antall grupper med 0-24 medlemmer, 25-49 medlemmer og 100+ medlemmer holder seg 

stabilt. 

Vi gleder oss over at 7 grupper (i alfabetisk rekkefølge) har 100 eller flere betalende medlemmer.  

• Bore 

• Bryne 

• Engøyholmen sjøspeidere 

• Gand 

• Hana  

• Sokndal 

• Ålgård 

 

 

 
 

Kommentar: Når gruppene når en viss størrelse er det lettere å sikre kontinuitet i ledergruppen ved at det 

stadig rekrutteres nye ledere fra egne rekker. 
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Ledere 

 
Rogaland KFUK-KFUM-speidere har mange gode og kvalifiserte ledere.  Våre ledere er motiverte og 

engasjerte, og skaper gode ledermiljø. Vi har en systematisk og god ledertrening, og er en trygg og 

god møteplass for barn og unge. 

 

Generelt oppleves ledersituasjonen nokså ulik fra gruppe til gruppe.  Mange grupper er tilstrekkelig 

bemannet og har også god rekruttering av nye ledere.  Andre grupper sliter med rekrutteringen og 

opplever til dels høy slitasje.  

 

Arbeidet vårt er basert på frivillighet. Nøkkelen tror vi er et kontinuerlig rekrutteringsarbeid for å 

verve nye ledere.  Ofte befinner disse seg i foreldregruppen. 

 

POLITIATTEST FOR LEDERE 

Ifølge retningslinjene skal alle ledere, assistenter, voksne og gruppeledere forevise politiattest. 76,7 

% av de aktive gruppene i kretsen har levert rapport om at alle ledere i gruppen har vist gyldig 

politiattest. Dette er en økning på 4,55% fra 2021. 

 

 

 

Kommentar: Grafen måler antall registrerte leder, assistent, voksen. 
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ANTALL LEDERE UNDER 26 ÅR 

Her måles antall registrerte verv som ledere og assistenter (ikke patruljefører). I 2022 var det 

registret 214 ledere med godkjent ledererklæring hvor 35 ledere er under 26 år.  

 

NYE LEDERE  

Rogaland KFUK-KFUM-speidere har fått 15 nye godkjente ledere i 2022. Vi takker alle ledere for den 

store innsatsen de gjør for at mange barn og unge skal få mange og gode opplevelser i Baden-Powells 

ånd. 

 

ANTALL LEDERE, ASSISTENTER OG VOKSNE 

 
• Antall registrerte ledere og assistenter under 26 år var 28 stk.  

• Antall registrerte ledere, assistenter og voksne i alder 26-39 år 97 stk.  

• Antall registrerte ledere, assistenter og voksne over 40 år var 241  
 

Kommentar: Grafene baserer seg på alder registret i Hypersys 
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DRIFT 
Organisasjon  
KRETSTING 2022 

19. februar 2022 ble kretsens 19. ordinære kretsting avholdt på Bore bedehus. Det var 45 delegater, 

3 invitert gjest, 1 ansatt på kretstinget i 2022. Totalt 49 deltakere. 

 

KRETSSTYRET  

Kretsstyret har vært et engasjert styre med ulik kompetanse, perspektiv og synspunkter. Det har 

vært gjennomført jevnlige styremøter i perioden og kretsstyret har holdt god progresjon i arbeidet. 

I løpet av perioden 2022 har kretsstyret behandlet 72 saker på 10 møter.. 

 

GRUPPENE 

Kretsstyret setter stor pris på å få møte dem som driver arbeidet lokalt. Det er svært viktig for 

kretsstyret å opprettholde denne kontakten gjennom styreperioden. Møtene i dialogene med 

gruppene er viktige og gir inspirasjon og motivasjon til styrearbeidet.  

 

ROVEROMBUDET 

Kretsstyret har hatt tett dialog med roverombudet, og roverombudets leder har deltatt på 

kretsstyremøtene med møte-, tale-, forslags- og stemmerett. Dette oppleves som en ressurs, og 

bidrar til nye og viktige perspektiver til saksbehandling og diskusjoner.  

Roverombudet har hatt 10 møter og behandlet 66 saker. 

 

PF- OG LEDERTRENINGSUTVALGET  

PF- og Ledertreningsutvalget (heretter kalt PLu) har hatt tett samarbeid med kretskontoret i 2022. Et 

kretsstyretmedlem er kontaktperson til PLu og kontakter utvalget i forkant av kretsstyremøtene. 

Dialogen er viktige og gir inspirasjon til kretsstyrets arbeid. 

I løpet av perioden har PLu behandlet 6 saker på 3 møter. En prioritert og viktig oppgave har vært å 
revidere måldokumenter for 14+ kursene. 

 

KRETSKONTORET  

Kretsstyrets oppfatning av den ansatte er motivert og engasjert og gjør en god jobb for kretsen. Det 

er administrasjonen som har det daglige ansvar for blant annet service, kommunikasjon, 

markedsføring, programutvikling, organisasjonsutvikling, arrangementer og økonomi. I 2022 har den 

ansatte hatt booking ansvar av Horve 2 og Iglå speiderhytte. 
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Kretsen har lønnet Helen Sola Norland i 100 % stilling som kretssekretær, med tilskudd fra Stavanger 

kommune. 

 
Helen er en veldig viktig person for kretsstyret og kretsen. Hun følger opp alle arrangementer, PLu og 

kretsstyret. Helen har bred og lang speiderfaglig bakgrunn som kommer godt til nytte. 

 

BEREDSKAPSARBEID  

Rogaland KFUK-KFUM-speidere skal være en trygg og sikker organisasjon for våre medlemmer. 

Derfor prioriterer vi høyt beredskapsarbeid i forbindelse med alle våre aktiviteter. Alle regionale kurs 

skal ha en økt om beredskap.  

 
Relasjoner  
 

Speiderbevegelsen 

VESTERLEN KRETS AV NORGES SPEIDERFORBUND 

Samarbeidet skjer hovedsakelig gjennom kretsbannerkonkurransen, felles kretsstyremøter og besøke 

hverandres kretsting. Det er gjennomført 1 felles kretsstyremøte i 2022.  

 

HAUGALAND KFUK-KFUM-SPEIDERE 

Det har i løpet av året vært god dialog mellom kretsene. 

 

KFUK-KFUM bevegelsen 

STAVANGER KFUK-KFUM YNGLINGEN 

Det er administrativt et nært samarbeid mellom organisasjonene.  

 

Kristne organisasjoner  
 

DEN NORSKE KIRKE 

Er en svært viktig strategisk partner i vårt arbeid. De fleste av våre speidergrupper har en sterk 

tilknytning til den lokale kirken og ser på sitt arbeid som kontinuerlige tiltak innen trosopplæringen. 

Vi har en god dialog med menigheter, og opplever å være synlige og relevante for Den norske kirke. 

 
KRISTELIG STUDIEFORBUND (K-Stud) 

Gjennom K-Stud har vi fått tilskudd til vår kursvirksomhet, som er viktig for kretsens 

kompetanseheving og utvikling. 
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Andre  
 

ROGALAND FYLKESKOMMUNE 

Gjennom Rogaland fylkeskommune har vi fått tilskudd til våre aktiviteter som er viktig for kretsens 

kompetanseheving og utvikling. 

 

STAVANGER KOMMUNE 

Gjennom Stavanger kommune har vi fått tilskudd til å lønne kretssekretæren i 100 % stilling. 

 

FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV (FNF)  

Dette er et samarbeidsforum mellom natur og friluftslivsorganisasjonene på fylkesnivå. Formålet 

med FNF er å styrke organisasjonenes arbeid med å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i aktuelle 

saker. FNF skal også være en arena for natur- og friluftslivsfaglig kompetanseoppbygging i 

organisasjonene. 

 

SPAREBANKSTIFTELSEN SR-BANK 

Vi har fått gave: FOR ALLE! FOR ALLE er Sparebankstiftelsen SR-BANK sin satsning for barn og unge. 

Formålet er å sikre at barn og unge som ønsker en mulighet til å delta på fritidsaktiviteter uavhengig 

av foresattes økonomi. 

 
PROSPERASTIFTELSEN 

Medlemsmassen har endret seg de siste årene.  Vi registrere at andelen jenter og kvinner er 
synkende. Ett av målene i strategien til kretsen er å få en jevnere kjønnsbalanse ved å rekruttere 
flere kvinnelige medlemmer.  

Konsulenter fra Prosperastiftelsen har i samarbeid med Gjensidigestiftelsen, utarbeidet ulike verktøy 
som kan brukes i markedsføring spesielt rettet jenter og kvinner.  

Stor takk til Pro bono-teamet; Pål S. Oftedal, Kim F. Henriksen (leder), Yvonne Andersen, Anne S. 
Langhelle for godt samarbeid. 

 

 
  Kommentar: Det er utarbeidet egen prosjektrapport. 

Foto: Ingfrid Landnes 
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Personer og tall 

1. TILLITSVALGTE I PERIODEN  
KRETSSTYRET 

Styret har i valgperioden bestått av:  

•Katrine Stensland, kretsleder  

•Erik Andersen, visekretsleder  

•Geir H. Tysseland  

• Anne Cecilie Skår Nilsen 

• Johannes Rettedal 

• Eiliv Skomedal 

• Mari Rostrup Skogøy 

• Roverombudsleder 

Varamedlemmer i kretsstyret: 

• Johanna Onarheim 

• Hans Loke R. Sørensen 

VALGKOMITÉ 

Komiteen har i valgperioden bestått av: 

• Øystein Johnsrud, leder 

• Eirik Svandal 

• Inghild Marie Mjelva 

• Randi iren D. Pedersen 

 

ROVEROMBUDET 

Roverombudet har i perioden til august bestått av:  

• Karen Helene Skår Nilsen, leder  

• Simon Røberg, nestleder  

• Jakob Ip  

• Synnøve Auestad  

• Hagen Albrecht 

• Thomas Thornes Gordon  

• Victoria Bruvik, varamedlem 

• Silje Isberg Hansen, varamedlem 

  

Roverombudet har i perioden fra august bestått 

av:  

• Simon Røberg, leder 

• Guro Bergsager, nestleder  

• Jakob Ip  

• Thomas Thornes Gordon 

• Maren Kvie 

• Silje Isberg Hansen 

• Vegard Eskeland, varamedlem 

• Karen Helene Skår Nilsen, varamedlem 

 

VALGKOMITÉ for Roverombudet 

• Hans Loke Rognstad Sørensen  

• Joshua A. Ognøy 

Fra august 2022 

• Hagen Albrecht 

• Victoria Bruvik 

 

PF-DELEGATER 

• Jakob Gjerde 

• Guro Bergsager  

varadelegater: 

• Lean Undheim 

• Anne Haukland 

ENGANG ALLTID 

• Brit Elin Jakobsen 

• Åse Marie Thorsen 

• Ingri Høiland 

 

2.  ANSATTE  
I hele perioden har følgende person vært ansatt: Helen Sola Norland, kretssekretær 

 

3. STYRER, KOMITEER OG PROSJEKTGRUPPER  

PF- OG LEDERTRENINGSUTVALG  

har i perioden bestått av: 

• Ole Norland, leder 

• Hilde Marie Salvanes 

• Jan Egil Helgevold 

• Andreas Løvaas (tom september 2022) 

• Simen Hersdal (tom september 2022) 

 

MATERIALFORVALTER 

• Henning Dale  
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KRETSBANNERKONKURRANSE – felles med 

Vesterlen krets:  

• Geir H. Tysseland 

• Even Myrhaugen 

• Knut Øyvind A. Svalatog 

• Hans Loke R. Sørensen 

• Katrine Stensland, dommer 

 
PROSJEKTGRUPPE – mulig felles kretsleir, Felles 

med Vesterlen krets 

• Trygve Michaelsen 

• Katrine Stensland 

• Helen Sola Norland  

 

FNF STAVANGER 
(Forum for Natur og Friluftsliv) 
• John Ottar Lie Motland 
 

FNF ROGALAND 
• Ingvild Kjosavik 
 

K-STUD, ROGALAND (Kristelig Studieforbund) 

• Helen Sola Norland 

 
VoFo, ROGALAND 
(Voksenopplæringsforbundet) 
• Helen Sola Norland, varamedlem 
 

PROSPERASTIFTELSEN - representanter fra 

kretsen 
• Katrine Stensland 
• Erik Andersen 
• Helen Sola Norland 
 

VESTERLEN SPEIDERMUSEUM 
• John Ottar Lie Motland 
 

 

NASJONALT (Medlemmer fra Rogaland i nasjonale utvalg) 

LANDSSTYRET 

• Marianne Norland 

• Halvard Strømme Wersland 

• Alfred Mestad Rønnestad 

• Eiliv Skomedal, vara 

 

VALGKOMITÉ 

• Øyvind Øygarden 
 

ROVERNEMNDA 

• Oddbjørn Mestad Rønnestad 

• Silje Isberg Hansen, vara 

 

STYRET I KM-GLOBAL 

• Kristian Valen 

 

REDAKSJONEN for Speiderbladet 

• Astrid-Amalie Heldal 

• Anne Haukland 

 

RESSURSGRUPPER FOR BEREDSKAP  

• Berit Øydne Reiersen  

 

JOTA-JOTI komite 

• Kjetil Vinorum 

 

PROGRAMUTVALG 

• Thomas Thornes Gordon 

 

LANDSLEIR 2022 - førerpatruljen 

• Johan Andreas H. Thorkaas 

• Jone Surnevik Kristiansen 

• Astrid-Amalie Heldal 

• Øystein Sørgjerd 

• Ingvild Kjosavik, lokalkomite 

• Stian Rugtvedt, lokalkomite 

 

ROVERWAY 2024 

• Silje Isberg Hansen 

 

 

4. DELTAKERE PÅ UTVALGTE MØTER, KURS OG ARRANGEMENTER 

UNGDOMSTING  

• Guro Bergsager 

• Jakob Gjerde  

 

KRETSFORUM 

• Katrine Stensland 

• Erik Andersen  

• Helen Sola Norland 

 
KRETSROVERKONTAKT-

SAMLING  

• Simon Røberg 

NORDTANGENMKOMITÉ 

• John Olav Selnes, 

banevokteransvarlig 
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KRETSENS KURS OG ARRANGEMENT  

 DATO ARRANGEMENT/ STED ANT. DELT. 
+ STAB 

KURSLEDER, 
AKTIVITETESANSVARLIG 

21.-23./01 PF-ting/ Melshei speiderhytte 11+4 Simon Røberg 

25.01 Gruppeledersamling online/ Google Meet 13 Kretsstyret 

19.02 Kretsting/ Bore 50 Kretsstyret  

11.-13./02 Desentralisert roverkongress/ Ynglingen 12 Roverombudet 

14.-19./03 Lederuka 16+4 Kretsstyret  

21.03 Rovercafè – kokkekamp /Hundvåg 9 Hundvåg roverlag 

25.-27./03 Grunnkurs patruljekurs/ Vier leirsted 24+11 Simon Røberg 

26.04 Rovercafe - Seiling/ Midholmen 10 Midtholmen Sjøroverlag 

30.-01.05 Roverdøgn/ Auglend bedehus 18 Roverombudet 

07.-08./05 Kretsbannerkonkurranse/ Hommersåk 41+4 Vesterlen krets 

13.-15./05 14+ Sykkel og fisk/ AVLYST -  PLu 

09.05 Gruppeledersamling online/ Google Meet 13 Kretsstyret  

26.05 Rovercafe - kano/ Ålgård 12 Bålgård rovelag 

27.-29./05 Oppdagercamp/ Horve 2 50+14 Egen komite 

03.06./06 14+ Leirliv/ Horve 2 18+7 Simon Krogedal 

08.06 Roverstrandfest/ Midtholmen 25 Roverombudet 

14.06 Gruppeledersamling online/Google Meet 7 Kretsstyret 

23.-26.06 Sommerleir – Smaken av speiding/ AVLYST 8 Helen Sola Norland 

06.07 Ledersamling på Gnist/ Forsand Ca 90 Kretsstyret  

17.08 Kickoff 2022/ Stavanger 30 Kretsstyret  

18.08 Kickoff 2022/ Ålgård 23 Kretsstyret  

20.-21./08 Kretsroverting/ Ynglingen og Tjensvoll 21 Roverombuet 

26.-28./08 14+ Kano/ Horve 2 18+5 Marianne N. Stangeland 

09.-11./09 Stifinnerekspedisjon/ Alsvik natursenter 127+8 Egen komite 

23.-25./09 Videregående patruljeførerkurs/ Gilja 17+5 Ole Norland 

04.10 Rovercafe – Brettspill/ Bekkefaret kirke 30 Limax roverlag 

15.-16./10 Jota-Joti/ Horve 2 70+22 Ole Gabrielsen, Eivind L.Reiersen 

21.-23./10 14+ Mat / Melshei 16+6 Ole Norland 

24.10 Gruppeledersamling online/Google Meet 6 Kretsstyret  

28.-30./10 Grunnkurs patruljekurs/ Vier leirsted 30+12 Simon Røberg 

08.11 PF-kurs for ledere 7+2 Ole Norland, Helen Norland 

 Rovercafe – pepperkakebaking/ Tasta 26 Tastatur roverlag 

19.12. Rover, juleavslutning med grøt i skogen/ 
Tjensvoll 

29 Roverombudet 

 

Flere av våre medlemmer har deltatt eller vært stab på nasjonale arrangement (gjelder ikke landsleiren).  


