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NYTT FRA KRETSEN, november 2016 

Nå er høsten godt i gang, og vi begynner faktisk å nærme oss jul. Da er nok et fantastisk speiderår 

over. 2017 kommer det nye muligheter for våre medlemmer; Kretsting, Landsting, 14+ kurs 

Patruljeførerkurs, Oppdager camp, Stifinner ekspedisjon for å nevne noe. 

 

KRETSSTYRET 2016-2017 

I september ble kretsstyret i Rogaland KFUK-KFUM-speidere endret. Halvard Strømme Wersland 

takke for seg da han endret status fra varamedlem til styremedlem i landsstyret. Alfred Mestad 

Rønnestad er blitt valg til roverombudsleder og har trukket seg som styremedlem i kretsstyret. 

Kretsstyret har følgende sammensetning: 

Kretsleder:  John Ottar Motland; Varden 

Visekretsleder:  Tone Middelthon; Ålgård  

Styremedlemmer: John Sigve Risanger, Tasta 

   Randi Irene D. Pedersen; Høyland  

   Camilla Surnevik Kristiansen; Rennesøy 

   Inger Christine Roth Jacobsen; Frøyland/Orstad 

   Joar Fuglestad; Ålgård 

 

Kretsroverkontakt: Alfred Mestad Rønnestad; Gand 

 

Kontaktinformasjon finner du her. 

 

REVIDERT REGNSKAP FOR 2015 

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  

Mangler fortsatt noen regnskap. 

 

 

http://www.rogalandspeider.no/index.php?pageID=193&page=kretsstyret
mailto:post@rogalandspeider.no
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KRETSTING 2017 
4. februar 20167 

Kretstinget er kretsens øverste organ. Bli med og bruk din stemmerett til å være med å ”forme” 

kretsen samt komme med innspill om hvordan du syntes ting bør være. 

Kretstinget foretar valg av delegater og representanter som skal velges til forskjellige organer. I 

tillegg til ordinære saker kan alle delegater på forhånd fremme saker de ønsker behandlet av 

Kretstinget. Dette kan være seg; drift av kretsen, ønsker om aktivitet eller politiske spørsmål en 

ønsker behandlet på forbundsnivå, men med en uttalelse fra kretsen. 

Saker til behandling på kretstinget 

For at sakene skal være godt forberedt på kretstinget er frist for innsendelse av saker satt til        

30. november 2016. 

Sakene sendes til kretskontoret: post@rogalandspeider.no 

 

VALG 2017 
Valgkomiteen har startet sitt arbeid mot kretsting 2017 og de trenger DIN hjelp til å finne gode 

kandidater til nytt kretsstyre. Rogaland KFUK-KFUM-speidere trenger et kretsstyre med engasjerte og 

reflekterte ledere, som er villige til å arbeide for å få gjennomført våre mål og visjoner. 

 

Følgende verv er på valg: 
 Kretsleder, velges for 2 år 
 styremedlemmer, velges for 2 år  
 varamedlemmer, velges for 1 år. 
 regnskapsfører, velges for 1 år. 
 revisor, velges for 1 år. 

Valgkomiteen består av: 

navn   mob.  e-post 

Karl Inge Tjøstheim  91698936  karl_inge(a)msn.com 

Ole Norland  47648659  olenorland(a)gmail.com 

Kristin Nessa  47387768  neskri(a)msn.com 

 

14+ Verden, Danmark 
22. -30. juli 2017 

Det er begrenset antall plasser (32 stk). Vi vil fortsatt prioritere at flest mulig grupper skal få plass. 

Det er satt en maksgrense på 4 speidere fra hver gruppe.  

Målgruppe: Aktive speidere som har fortjent noe ekstra. Innhold: Et møte med internasjonal 

speiding.  

Dato: 22. - 30. juli 2017 Sted: Sønderborg, Danmark  

Alder: Født i `00 - `03  

Pris: kr 3000,- reisen kommer i tillegg Kostnader for troppssamling i forkant kommer i tillegg.  
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Frist for andre inntaksrunde: 20. november 2016, så hiv deg rundt nå!  Søknad skrives i fellesskap 

med leder og sendes til kretskontoret 

 

NYTT PATRULJEFØRERKURS 
Vier leirsted, 18.-20. november 2016 

Forbundet har satt opp en arbeidsgruppe som har revidert patruljeførerkursene Oppdrag Nord og 

Oppdrag Sør. Arbeidet har nå kommet så langt at kursoppsettet for patruljeførerkurset som skal 

erstatte Oppdrag Nord skal prøves ut. Det nye kurset er et fullverdig kurs på linje med Oppdrag Nord. 

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

patruljeledelse og oppgaven som patruljefører. 

Sted:  Vier leirsted 

Tid:  18. -20. november 2016 

Pris:  500,- 

Antall plasser: 12 stk 

Gruppevis påmelding INNEN 10. november 2016 til kretskontoret. E-post: post@rogalandspeider.no 

 

PF-TING 2017 

Bli med på PF-ting, kretsens eget forum for patruljeførere og patruljeassistenter. 

Vi inviterer herved alle patruljeførere, patruljeførerassistenter, samt alle speidere i 

ungdomskolealder til PF-ting.  

På PF-tinget vil du lære om hvordan organisasjonen fungerer og hvordan du kan være med på å 

bestemme hva og hvordan ting skal gjøres og arrangeres. 

Det vil bli valgt to PF'er som skal representere PF-tinget på Kretsens Årsmøte lørdag 7. februar 2015 

som skal avholdes i Bryne kirke, samt representere kretsen på patruljeførerting 13.-15. mars 2015 på 

Nordtangen. 

Tid:  20.-22. januar 2017 

Sted:   Melshei speiderhytte 

Pris:   kr. 300 

For hvem:  PF og PA og andre i ungdomskolealder. 

 

Påmelding INNEN mandag 10. januar 2017 til Helen på kretskontoret.  

E-post: post@rogalandspeider.no  

 

 

Sjekk også: www.speiderprogram.no    
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