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1. Tananger Sjø
Satsingsområder 2019-2020
Gruppen vil ha NSF’s hovedsatsningsområder (2015-2024) som
rettesnor for all vår speidervirksomhet. Imidlertid vil gruppens og
enhetenes satsningsområder også være bestemt av enhetenes
sammensetning og at vi er en sjøspeidergruppe.
-

-

Speidere vil ut
Utforske naturen ved turer og arrangement.
Utvikle kompetanse innen friluftsliv på sjø og land.
Deltagelse i demokratiske prosesser i gruppen.
Delta i samfunnsdebatt – gruppen deltar på speideraksjonen minimum hvert 2. år
(Årstall partall).
Patruljen tar ansvar
Enhetene bruker patruljesystemet og har aktive førerpatruljer.
Patruljene deltar i egenstyrte patruljeaktiviteter, -møter og –turer.
Delta i nasjonale eller internasjonal prosjekt eller gjennomfører egne.
Alle rovere og ledere gjennomfører egen lederutvikling gjennom kurs i gruppe, krets
nettverk og forbund.
Alle ledere/patruljeførere kjenner og bruker speidermetoden.
Alle enheter kjenner og bruker treningsprogrammet aktivt.
Speiding når flere
Arbeide for at speidere og ledere fortsetter i / går over til neste enhet.
Fokusere på å gjøre gruppen attraktiv for nye speidere og ledere gjennom aktiviteter,
positiv synlighet, forenkling av rutiner og godt ledermiljø.
Arbeide med å få nye medlemmer til å føle seg velkomne og nyttige i gruppen.
Gjennomføre aktivitet(er) for ikke-speidere i nærmiljøet, gjerne i samarbeid med
andre organisasjoner.
Arbeide bevisst for å øke mangfoldet både kulturelt og etnisk.

Årsrapport for 2018
1.Tananger Sjøspeidergruppe
GRUPPEN
Det 44. ordinære årsmøtet i 1. Tananger Sjøspeidergruppe ble avholdt 28. februar 2018 med
18 frammøtte, derav 13 ledere, 1 speider, 2 rovere og 2 foreldre. Årsmøtet behandlet
årsrapporter, regnskap, planer for driften 2018-19, budsjett 2018 og valg av gruppeledelse
og tillitsapparat for 2018.
Det var innmeldt to saker til årsmøtet: Det ble budsjettert kr. 50000 til opprustning av
speiderhus (overført fra 2017). Det har ikke blitt gjort noe på speiderhus, men Krabbekroken
har måttet bruke noe av budsjettet. LP vil diskutere egenandeler for kurs og legge beslutning
inn i org.håndbok og egenandel på ikke-speider-aktiviteter (eks. bowling) settes til kr. 50,-.
Status satsningsområder for 2018:
Patruljen i samfunnet 2018
Dette er en nasjonal satsing gjennom 2018. Vi vil øke bevisstheten rundt
samfunnsengasjement som en viktig del av speidingen, og utfordre oss til å bli synligere i
samfunnet og bidra til å gjøre verden litt bedre.
- Alle stifinnerpatruljene hadde samfunnsengasjement m/ overnatting.
Også noen av småspeiderne deltok på dette.
Speidere vil ut
Utforske naturen ved turer og arrangement.
- Alle enheter har hatt turer både til fjells og på sjøen. Snø(huler), hengekøyer,
gapahuk, lavvo, hytte. Ut i naturen på Ølberg i f.m. Friluftslivets dag.
Utvikle kompetanse innen friluftsliv på sjø og land.
Learning by doing. Kurs i krets og sjøspeiding. Gjennomgår både den teoretiske og
praktiske kompetansen.
Deltagelse i demokratiske prosesser i gruppen.
Her er vi ikke gode nok – det er liten deltagelse av yngre medlemmer på f.eks.
årsmøter.
Delta i samfunnsdebatt – gruppen deltar på speideraksjonen hvert 2. år.
God deltagelse på Speideraksjonen i 2018. Stifinnere og småspeidere har også deltatt på Vi
gjør verden til et bedre sted – et samfunnsarrangement i regi av NSF.
Patruljen tar ansvar
Enhetene bruker patruljesystemet og har aktive førerpatruljer.
Både småspeidere, stifinnere og vandrere bruker patruljesystemet og stifinnere
og vandrere har aktive førerpatruljer.
Patruljene deltar i egenstyrte patruljeaktiviteter, -møter og –turer.
Her er vi på vei.
Delta i nasjonale eller internasjonal prosjekt eller gjennomfører egne.
Deltatt på Armada til Bergen og videre til sjøspeiderleir på Lindøy..
Alle rovere og ledere gjennomfører egen lederutvikling gjennom kurs i gruppe, krets og
forbund.
Har vært flere ledere og speidere på kurs, men dette må intensiveres.
Alle ledere/patruljeførere kjenner og bruker speidermetoden.
Her scorer vi godt, men kan enda bli bedre.
Alle enheter kjenner og bruker treningsprogrammet aktivt.
Vi begynner å bli bedre.

Speiding når flere
Ønsker et stabilt antall medlemmer basert på utstyr og til antall aktive ledere.
Har gått noe ned i antall medlemmer i 2018, både ledere og speidere. Unntak gjelder
rovere og stifinnere.
Arbeide for at speiderne fortsetter i / går over til neste enhet.
Det har vært en del avgang i 2018, både i overgang og generelt.
Fokusere på å gjøre gruppen attraktiv for nye speidere gjennom aktiviteter, positiv synlighet,
forenkling av rutiner og godt ledermiljø.
Vi kan bli bedre på markedsføring og ledermiljø – flere ledersamlinger.
Speiderne må være mer synlige (spesielt de eldre)
Arbeide med å få nye medlemmer til å føle seg velkomne og nyttige i gruppen.
Viktig punkt som vi må jobbe med.
Gjennomføre aktivitet(er) for ikke-speidere i nærmiljøet, gjerne i samarbeid med andre
organisasjoner.
Midt i naturen sammen med 1. Sola. Tall ships Races.
Arbeide bevisst for å øke mangfoldet både kulturelt og etnisk.
Har ikke gjort noe spesielt, men alle barn/ungdommer er velkomne.
Året 2018 har igjen vært et aktivt år for 1. Tananger Sjø, sett i relasjon til aktiviteter og tilbud
til speidere og ledere. Alle enheter fokuserer på friluftsliv, både sjørelaterte aktiviteter og
friluftsaktiviteter for øvrig. Gruppens leir gikk i år til sjøspeiderleir på Lindøy med 52 deltagere
inkl. stab. Makrellen seilte i armada til Bergen og fulgte armadaen derfra til Lindøy Speidere,
rovere og ledere fikk delta. Det var et fantastisk vær og en flott leir.
Organisert dugnad har pågått 1. halvår på båtene/naust hver mandag av
vandrere/rovere/ledere.
Seilingen med patruljebåtene jobbes med hele året blant vandrere og rovere i løpet av året
stifinnerne har fått delta på helgetur. A-jollene (tidligere 1-kronen) er veldig populære,
spesielt blant småspeiderne og stifinnere. VG-jollene blir også flittig brukt og de er stadig
gjenstand for reparasjoner og suppleringer.
Det er viktig at vi til enhver tid gir beskjed til ansvarlige når noe mangler/er galt på fartøyene.
Sertifisering av speidere/rovere/ledere har pågått hele året.
I en så stor gruppe som 1. Tananger sjø er det viktig at hver enhet er selvdrevet, men at det
er samarbeid mellom de enkelte enheter og at speiderne får samme tilbud. I alle enheter der
vi har 2 grupper, er det noe samarbeid. Det er viktig at speiderne får et så godt programtilbud
som mulig og at vi følger NSFs program med vektlegging på friluftsliv, vennskap, samfunn,
livskvalitet og kreativitet. I stifinnerne blir 7. klassingene en ressursgruppe som er med å
planlegge enhetens halvårsprogram. Peffer og asser i vandrer deltar også i planlegging.
Dette i tillegg til opplæring i båtbruk og sjøspeiderkrav til merker og sertifikater innen sjø.
Stifinnere og vandrere kan oppnå Speidersjefens topputmerkelse. Det er for tiden dårlig med
ledere for de yngste og de eldste. De aller fleste lederne er foreldre som ønsker å følge sine
egne barn.
Vi bør ha minst en leder i hver enhet som er sertifisert for den type båt som er aktuell for
aldersgruppen. Vi rekrutterer flest ledere i bever og har hatt liten avgang. Vi har fokusert på
at speidere/ledere får ta del i utarbeidelsen av enhetens program og aktiviteter.
Opplæring av ledere er en viktig del av rekrutteringen. Det foregår opplæring ”learning by
doing” og krets og forbund tilbyr gode kurs. Ellers kan man lære mye fra Speiderbasen som
gir tips og ideer. Gruppen og enhetene vil tilrettelegge forholdene for ledere med vanskelig
arbeidssituasjon slik at de skal kunne fungere i lederrollen og kunne gå på kurs.
Det skal være kjekt, lærerikt og givende å være leder i gruppen vår.
Vi gikk også i år ut med tilbud at nye barn og unge kan søke om å begynne i speideren. Vi
fikk færre søkere enn før og brukte opp ventelistene. Enhetene fokuserer på kvalitet i alle

ledd, derfor ønsker vi ikke å overfylle med for mange speidere på møtene. I noen enheter er
det altfor få jenter. Vi har 214 betalende medlemmer i gruppen. Et høyt tall sett i forhold til
dagens samfunn rundt oss og at vi ikke har ansatte.
Andre fokuseringsområder:
Det skal være førerpatrulje med aktiv medvirkning i stifinner og vandrer. I stifinner fungerer
7. klassingen som førerpatrulje – egne møter/turer med planlegging og medvirkning. Dette er
nå også innført i vandrernes førerpatrulje. Alle speidere over 12 år inviteres til
gruppeting/årsmøte 2 ganger årlig.
Speiderne deltar aktivt i minst ett samfunnsengasjement (innsamlingsaksjon, TV-aksjon e.l.)
hvert 2. år.
Gruppens enheter bruker beredskapsplan/risikoanalyse under turer og møter. WEB sidene
oppdateres og alle enheter skal bruke sidene.
Alle oppfordres å bruke www.1tanangersjo.no for info.
Ledersituasjonen i 2018
Beverne: Vi har to beverkolonier med 8 ledere
Småspeiderne: 2 flokker med totalt 8 ledere
Stifinnerne: Totalt 12 ledere fordelt på 2 tropper.
Vandrere: 9 ledere fordelt på 2 tropper
Rovere: 1 (2) leder
Noen ledere har hatt verv i 2 enheter
Vi har hatt en liten nedgang i medlemmer og derav også en liten nedgang i antall ledere.
Forbundet ønsker at alle grupper skal ha leder(e) under 26 år. Her har vi noen rovere som er
med som ledere. Vi ser gjerne at foreldreledere følger sine speidere ”oppover”. De vil da se
og få en forståelse for progresjonen innen speiderarbeidet og sjørelaterte aktiviteter. Det er
forbundet med en god del planlegging og møtevirksomhet i tillegg til mange turer, å være
leder. Vi bør derfor tilstrebe at ledere ikke har andre verv i gruppen i form av dugnadsansvar,
uten at de selv ønsker dette. De fleste ledere deltar i inntektsbringende og aktivitetsprosjektgrupper.
Lederpatrulje og gruppeting
Lederpatruljen/Styret har etter årsmøtet bestått av Eirik Vatne, Linda Holt Mo (1. halvår),
Tony Mitchell (2.halvår), Mona Sletten, Stian Magnussen, Vetle Eide (2. halvår), Lars Aabø
(1. halvår), Lars A. Mygland, Bjørnar Mygland, Stian Solbakken (1. halvår), Øyvind Håland
(1. halvår), Nina Søndervik (2. halvår), Audun Haver (2. halvår), Henning S. Trosdahl (2.
halvår), Terje Hetland og Lovise Mæland.
Lederpatruljen har hatt 6 ordinære møter i tillegg til diverse telefon og elektroniske kontakter.
Før jul var alle ledere invitert til grøtfest. Andre samlinger for ledere har ikke funnet sted. Det
ble invitert til et GT, men bare 4 påmeldte og det ble derfor kansellert. Enhetene har i tillegg
hatt egne planleggingsmøter.
Lederpatruljen er ansvarlig for gruppens daglige drift og legger fram saker som skal
behandles i gruppeting og årsmøte, som er vårt øverste organ. De fleste saker samt
hastesaker, avgjøres i lederpatruljen. Alle referat sendes til samtlige ledere. Gruppeleder/lederpatrulje er også ansvarlig for rekruttering av nye ledere og fordeling av ledere i de
enkelte enheter.
Tillitsvalgte
Foreldreforeningen (de tillitsvalgte) og Foreldreklubben (foresatte til småspeidere og bevere)
gjør en flott innsats med dugnader og støtter gruppens arbeid på mange forskjellige måter.

Det ble også I vår gjennomført en helge-dugnad med båter, naust, containere og området
ved naustet m.m, med god suksess! Flere arbeidsglade foreldre/speidere stilte opp og gjorde
en kjempeinnsats. Det gjennomføres kontinuerlig dugnad på Makrellen og patruljebåter. Ved
årsskiftet lå Makrellen hos 2. Sandnes.
Medlemmer
Pr. 31.12.18 var det 214 betalende medlemmer i gruppen Tallet er de medlemmene som har
betalt kontingent for året.
I tillegg har vi et godt fungerende støtteapparat med tillitsvalgte som i stor grad er foreldre.
Nye bevere og småspeidere ble opptatt på årsfesten i november. Kontingenten for 2018 var
kr. 945,-/år. I dette ligger kr. 470,- i forbundskontingent, kr. 235.- i kretskontingent og kr.
100,- for Havsprut. De resterende går til gruppen, men da lederne er fritatt fra å betale
kontingent (gruppen betaler), har vi ikke noe særlig overskudd på kontingent. For de som
melder seg inn i gruppen etter 01.07, går kontingenten i sin helhet til gruppen. I kontingenten
ligger også en forsikring som sikrer medlemmer på turer og møter. Denne har en egenandel
ved behandling på kr. 500,- Medlemskap i NSF (Norges speiderforbund), innebærer at en
har betalt kontingent og at en har avlagt speiderløftet.
Båtmateriell
Kanoer: gruppen 8 lette plastkanoer som ikke egner seg til turbruk. Disse blir mye benyttet
på møter av flere enheter.
Joller, 8 VG joller ligger ved naustet hele året, om vinteren sikres de mot tyveri og vind.
Utstyr lagres i naustet. VG-jollene er stødige og blir godt benyttet, spesielt av bevere og
småspeidere. Oppgraderes fortløpende.
6 stk. A-joller blir flittig benyttet av småspeidere/stifinnere. Båtene lagres ved naustet. Det
viser seg å være minimalt med reparasjonsbehov på disse jollene.
Zodiak skal benyttes som følgebåt for Makrellen og hører rapportmessig til denne.
1 Pionéer m/påhengsmotor fungerer som pick-up-båt i havnebassenget. Båten er 12’ og har
en 6 hk påhengsmotor.
1 Pioneer 21’ med påhengs ble kjøpt for penger fra Sparebankstiftelsen i 2018.
Lille Los m/påhengsmotor tilhører Tananger Næringsforening. Ble skrotet.
Askeladd. Vi har 4 stk Askeladd og motorer til disse. En av disse er under reparasjon.
5 stk Patruljebåter
Dette er båter som benyttes av rovere og vandrere på møter og tokt. De kan gjerne også
benyttes av stifinnere på møter.
- Sjørokk ( Jouet 760, -1982) er en populær seilbåt, med god køyeplass, eget
toalettrom, rulleforseil, innenbordsmotor og bysse. Ny innenbordsmotor
- Sjøsprut (Maxi 77) Ny Suzuki 6 hk påhengsmotor. Båen er skrotet.
- Sjøskvett ( Maxi 77) Komplett patruljebåt med innredning, bysse, turutstyr og ny
Suzuki 9,9 hk påhengsmotor.
- Sjønøkk ( Maxi 77 ) Komplett patruljebåt med innredning, bysse, turutstyr og ny
Suzuki 9,9 hk påhengsmotor
- Sjøbris (Maxi 77) Komplett patruljebåt med innredning, bysse, turutstyr og ny Suzuki
9,9 hk påhengsmotor. (båten var en gave fra Ragnar Lura, 2.Sandnes sjø)
Makrellen 43 fots Flekkefjordskøyte bygget 1927. Innkjøpt av gruppen -79 og bygget om til
seilskøyte. Gjennomgått omfattende restaureringsarbeider i perioden -95 til 2004. Rigget
som galeas, med tradisjonell gaffelrigg.
Kontinuerlig vedlikehold.
Husk å følge båtreglene og sjekklistene. Vi ønsker alle å overta en ryddig, seilklar båt!
Loggbok i naustet, eller om bord, skal benyttes til alle båtene. Alle er ansvarlig for at det er
nok bensin på tanken når de forlater båten/møtet. Det skal også alltid rapporteres til
ansvarlige når det er feil/mangler. Bensin til privat bruk, betales av bruker.

Bygninger
Horve. Det har heller ikke i 2018 ikke blitt utført noen dugnad på Horvehytta. Hytta egner seg
godt til enhetsturer og patruljeturer for alle aldre og området rundt innbyr til mange typer
aktiviteter.
Til hytta er det oppført en stor gapahuk. Roverne la på en midlertidig presenning på taket for
å få den tett. Hytta har blitt bedre brukt i 2018. Vi har et godt naboforhold, noe vi ønsker å
opprettholde. Det er derfor ikke tillatt å bruke arealer på andre sida av bekken eller forulempe
naboene på annen måte. Naboer har hester som tråkker ned gjerder og gjør sitt fornødne på
eiendommen. Tilfeller av mus. Man kjører ikke opp til gården uten å avtale med Hatleskog og
kun når det er for mye å bære. Ledere og foreldre i gruppen kan benytte hytta vederlagsfritt.
Hytteskjema skal fylles ut og leveres hytteansvarlig. Alle enheter skal ha vanlig
førstehjelpsutstyr med på turer til hytta. Det benyttes egne hytteregler. Ta med ved. Det er
laget kart over området.
Naustet blir brukt til oppbevaring av kjøl, ror, seil, motorer og annet utstyr til småbåtene i
tillegg til Zodiac. Utstyr til patruljebåtene vinterlagres her. Naustet blir også benyttet til
dugnad. Naustet og omkringliggende område blir også benyttet til møtevirksomhet for
enhetene. Derfor er det viktig at vi pakker og legger seilene pent til side på loftet. Levegg
med bålplass på vestsiden er veldig populær og blir flittig benyttet. Søppel må kastes i
søppeldunk som settes fram til veien når den er full. Alle plikter å rydde etter egne møter og
forlate naustet slik man selv ønsker å finne det.
2 store containere som vi lagrer utstyr i har vi fått av Sola kommune for midlertidig lagring. I
tillegg har vi 3 andre containere som står på Danielsen-tomta.
Krabbekroken. Vi flyttet inn i slutten av 2017 og pusset opp, men det viste seg raskt av det
var noe galt med ventilasjonsanlegget. Kommunen har nå fikset dette, men det medførte en
del møter da vandrerne/roverne måtte ut for å finne andre møtelokaler. Det mangler en del
maling både inn- og utvendig. Vandrerforeldre står for vask.
Speiderhuset (tidligere det gamle bedehuset) i Havnevegen 12 benyttes til speidermøter for
bevere, småspeidere, aspiranter og stifinnere. Huset benyttes også til gruppeting,
ledermøter, basar, kosekvelder og prosjektmøter. Vask av huset skjer på dugnad av
stifinnerforeldre. Det har ikke vært utført ryddedugnad i 2018 på hus/loft/container..
Container for leirutstyr mm står på gamle Danielsen-tomta. Det er laget liste over hvor utstyr
befinner seg. Det er viktig at ting blir lagt på riktig plass etter bruk. Det arbeides fortsatt opp
mot kommunen med planer for å få til en egnet adkomst til huset. Kommunen har skiftet
vinduer på vestsiden og malt vegger på to av veggene. Det kan bli verre å male på
nordsiden.
Øvrig utstyr
Teltene skal vedlikeholdes fortløpende. Telt/lavvoer med rifter skal repareres eller kastes.. Vi
har ca. 6 patrulje hustelt, og 14 lavooer. I tillegg har vi 4 fjell-telt som kun skal benyttes av
ledere eller av speidere på haik. Etter vi fikk containere der telt oppbevares, er det bedre
oversikt. Det er også mange presenninger. Vi har fått tildelt midler til å kjøpe lavvoer – dette
vil vi gjøre i 2019.
En elektrisk kjedesag med kabel er lagret på Horve-hytta og skal benyttes til ved tre felling
på hytta. Den kan lånes etter avtale med gruppeleder/lederpatruljen.
VHF Makrellen og alle patruljebåter har montert VHF, eller håndholdt apparat om bord på
alle tokt og turer. I tillegg har båtene digitale kartmaskiner og alt nødvendig sikkerhetsutstyr
om bord.

Det er en egen førstehjelpveske som kun skal benyttes på tur. Etterfylles etter turen. Det
ligger en del førstehjelputstyr på loftet som kan brukes til instruksjon og flere dukker.
Når utstyr tas ut fra sitt sted, skal det settes tilbake igjen umiddelbart. Det er derfor en fordel
at den som tar utstyr ut, også setter det tilbake. Spesielt er dette viktig med våte telt/tørking.
Gruppen eier en boogie-skaptilhenger. Nøkkel i skap på speiderhuset. Kan lånes av ledere
etter avtale/liste.

ARRANGEMENT
Gruppearrangement
15.01 Gruppen var 45 år – ble markert i de fleste enhetene.
02.02 Karneval i grupperegi med veldig god deltagelse. Flotte utkledninger. Premiering for
mange gode innslag.
28.02 Årsmøte i gruppen
03.03 Basar med tradisjonelt standard. Middagsservice til 12 personer og mange andre
gevinster sponset av foreldre. Fikk ikke noen bedrift til å sponse. Forsøkte med vipps
og terminal (fra Per Ove). God oppslutning og inntjening og været var bra. Fam.
Hellestø Tjørhom ble vinner av hovedgevinst. Trekning kl. 1600 uten med dårlig
frammøte.
15.03 Skøytedag ble avholdt på Jærhagen med god deltagelse og vellykket arrangement.
Ingen vandrere deltok.
08.-10.06 Gruppens Weekend på Vier ble en stor suksess med godt vær, Stor stemning for
liten og stor. Det var leirbål og masse aktiviteter. Bare 57 speidere (1 rover, 8
vandrere, 21 stifinnere, 11 småspeidere, 4 bevere og 12 ledere) var samlet denne
helgen. Makrellen og patruljebåter med rovere/vandrere gikk til Vier,
19.10 Kosekveld m/ marked på speiderhuset med innsamling til TV-aksjonen Kirkens
Bymisjon. Dårlig oppslutning, primært bevere og småspeidere, noen stifinnere og en
vandrer.
04.11 Årsfest på Tananger kirke med opptagelse av bevere og småspeidere,
offentliggjøring og utdeling av trekningsliste etter høstutlodning, premiering av
loddselgere, underholdning, lyn utlodning og utdeling av vimpler/gaver for 5, 10, 15,
20 og 25 års speidertid. Det var god stemning og bra med speidere, søsken og
foreldre. Veldig greit sted å ha årsfest.
Svømming har vi hatt i Tananger svømmehall hele året. I høst sluttet mange livreddere og
kun 4 stk har rullert siste halvår.
Det har vært arrangert 6 kosekvelder for bevere/småspeidere/stifinnere inkl. karneval og
markedl. Ikke så mange som kommer lenger.
Foreldre har vært flinke til å stille opp når vi har behov for transport til turer og arrangement.
Vi viser forøvrig til de enkelte årsrapporter.
Arrangement utad
jan.
Stifinnerne besøker Speidermuseet og tar merket «Speiderhatten»
04.04 Speideraksjonen pågikk med mange deltagere. I tillegg gikk kollekten i kirken på
lysmessen pluss salg av grøt også til speideraksjonen.
23.04 St. Georgsdag med løyper både for bevere, småspeidere og speidere i Ytraberget
Våganes. Flott vær og strålende stemning. Etter løypa var det premiering og
løftefornying. Småspeiderne greide seg greit med 3., 4. og 8. plass av 11 patrujer.og i
speiderkonkurransen kom stifinnerne «Kylling med sko» (Bo, Daniel, Endre, Rhys,
Mathea, Charlotte, Nikolas og Lars Magnus) på 1. plass, ellers fikk de plassene 10,
9, 7 og 5 av 15 patruljer. Dette er et samarbeidsprosjekt med 1. Sola og KFUM/K i
Sørabygda og Sola.
23.04 NSF fylte 40 år
Våren Vi gjør verden bedre – alle stifinnerpatruljene deltok og noen småspeidere.

17.05 Lav deltagelse (under 20) ved flaggheis ved Jentene på Flatholmen. Alle som møter,
får et merke. Været var bra. Stifinnere (Lars Magnus, Celina, Arne, Rafaels, Lukas og
Katrina) heiste flaggene. Gruppen hadde flaggborg sammen med Havørn På stadion
var det salg av hamburgere, kaker, brus, kaffe der foreldre til småspeidere og
beverne var til stor hjelp. Spill på lykkehjul, pilkast, og kjøp av gassballonger var også
populært. Her var det speidere som hjalp til. Godt salg
02.06 Tanangerdagen. Fint vær. Ta Sjansen. Salg av pølser, hamburgere, bakte poteter,
kaffe, brus og lapper pluss gass-ballonger.. Bjørn Helge Olsnes, hjalp til i tillegg til
vandrerfamilier. Det ble en flott/travel dag.
22,-30.6
Tokt til Bergen i armada med Makrellen med 10 deltagere. Det ble
en flott opplevelse.
30.6-07.07
Sjøspeiderleir på Lindøy med totalt 53 deltagere i leir og stab. De som
ikke seilte, ble fraktet over med båter. Flere ledere/foreldre tok sin tørn noen
dager hver. Fantastisk vær. Kjetil Husebø var leirsjef for vår gruppe.
25.07 Tall Ships Race i Tananger der vi hadde stand i et strålende vær. Dagen etter seilte vi
med Makrellen til Stavanger sammen med de store båtene.
29.07- 5 vandrere/rovere var med på seilas til Nederland
30.08-01.09 Natt i naturen på Ølberg sammen med 1. Sola og Friluftslivets organisasjoner.
Fikk sponset fisk og tilbehør fra 3-i-uken.
20.10 Jota/joti på Sola sammen med 1. Sola.
Sept/okt
Høstutlodningen gikk av stabelen fra sept.-oktober. Vetle Håland toppet
salgslisten med ny rekord med 78 loddbøker. Det var mange gevinster (selv om vi
merker innstramming i industrien). Mye ble avlevert på årsfesten, resten etter intens
ringerunder av Lovise. Gode inntekter på høstutlodning.
02.12 Fakkeltog. Flott vær og flere +grader. Våre speidere gjennomførte omtrent hele
lysmessen sammen med presten Just Salvesen og var fantastiske ambassadører.
Noe dårlig oppslutning av speidere/foreldre.
Fra 01.05
Har gruppen hatt ansvar for å heise/hale 6 flagg i Tananger på bevegelige
helligdager.
Arrangement i Vesterlen krets regi
Gruppen deltok ikke på Kretsbannerkonkurransen i år. Kretsen har arrangert møter, kurs og
samlinger for både ledere, rovere og speidere. Vi forsøker å være tilstede, men det har vært
mindre deltagelse i år.
Havsprut
Bladet er fremdeles så flott og populært, men tilgang på stoff og å holde deadline har vært
manglende. Bladet sto derfor i fare for å bli nedlagt etter 41 år, men alle skjerpet seg til nr. 4,
så bladet fortsetter i hvert fall enda et år. Når også økonomien er stabil, er det bare å takke
de som jobber med bladet, kommer med innlegg og Blest som gjør en god jobb med å
redigere det. Bladet blir distribuert til alle medlemmer samt andre interessepersoner/organisasjoner og koster kr. 100,-/år. Blir trykket i 225/250 eks. av Blest. Fra og med 2013
har vi hatt moms-fritak for bladet noe som hjelper på økonomien.. Redaktør er også
annonsesjef, økonomisjef distributør for bladet.
Samarbeid med 21st Aberdeen
Charles Lowe var på besøk i april. Det var en travel tid for de fleste, så vi fikk ikke gjort så
mye sammen. De planlegger å komme på besøk hit i 2019 og vi tok han med til Melshei og
andre steder. De har også invitert oss å komme over en langhelg i 2019 og invitert oss til en
langhelg i 2019..
Andre samarbeidspartnere
Vårt forhold til kommunen er godt. Vi har fått utbetalt tilskudd på over kr.90.000 for medlemaktivitetstilskudd, utstyr, vedlikehold av utstyr og kurs. Imidlertid sliter vi med kontakten når

det gjelder påbygg av speiderhuset. Det har nå gått 5 ½ år siden de stengte inngangen. Kalle
Eide er valgt å være vår representant opp mot kommunen når det gjelder speiderhus og
Krabbekroken. Kommunen har stilt 2 containere til vår disposisjon/lagring av utstyr. De har
fikset taket i Krabbekroken og skiftet vinduer på speiderhuset og malt 2 vegger utvendig.
Både næringsliv og private har vært generøse mot oss i form av varer, annonser og
kontanter i året som har gått. Dette har spesielt gitt utslag i form av gevinster til
basar/høstutlodning/annonser Havsprut. Vi har i år mottatt støtte fra næringsliv,
Sparebankstiftelsen, ConocoPhillips og Frifond. Uten denne støtten, hadde vi ikke hatt
økonomi til å gjennomføre alle reparasjoner/innkjøp vi har gjort. Vi har et godt samarbeid
med alle aktive grupper i sjøspeidernettverket gjennom seminar, kurs, leirer og seilaser.
Utmerkelser
5 års vimpler: Lars Erik Berntzen, Tuula Skarstein, Stine Lill Ringe, Ivar K. Engelsvoll,
Thomas Ringen, Jonas Rott, Julian Florø-Larsen, Ville Skarstein, Lachlan Smith, Marius
Berntzen, Mathea Hegerland, Anna Skarstein, Ronja Skarstein, Arne Stømer-Johansen,
Massiel Mendez og Frans Josef Helgå.
10 år: Camilla Egelandsdal, Daniel Valø, Hanna Langeteig, Malin Langeteig, Lene Sletten
15 år: Vetle Eide, Erik Sunde Hetland, Terje Sunde Hetland
20 år: Jan Erik Eriksen
25 år: Sigurd Mo, Ketil Goa
Følgende stifinnere oppnådde Speidersjefens topputmerkelse: Celina Harestad Solvang, Bo
Høie, Arve David Caycedo, Oliver Olsnes, Julian Florø-Larsen, Lars Magnus Mygland og
Daniel Husebø.
I år var det ingen vandrere som oppnådde topputmerkelsen.

Båtsertifikater
Årsmøtet velger 3 personer til sertifikatutvalget som har ansvar for utstedelse av sertifikat for
patruljebåter og større fartøy.
Enhetsleder utsteder sertifikat for joller i henhold til våre krav til sertifikater.
Det er krav for den enkelte speider/leder for å kunne føre det enkelte fartøy, bestående av
merker/teori og praksis, som leder frem til sertifikatet. Det er en klar progresjon i
opplæringen. Driftsmodell for Makrellen er inkludert i disse kravene.
Oversikt over skippere blant gruppens medlemmer:
s/s Makrellen: Eirik Vatne, Sigurd Mo, Alf Ketil Goa, Jan Erik Eriksen, Terje S.Hetland (liten
kystfart), Ole Sletten (beskyttet farvann), Vetle Eide (liten kystfart), Erik S. Hetland (beskyttet
farvann, dagsseilas).
Patruljebåter: Øyvind Grassdal, Anders Haaland, Svein Magne Risa, Stian Magnussen,
Tony Mitchell, Vetle Eide, Frode Skarstein, Morten Wiig Bjorland, Ole Sletten, Erik Sunde
Hetland, Kjetil Husebø, Terje S. Hetland, Åsmund Sælevik, Linda Holt Paulsen. - Bjørnar
Mygland, Eirik Forthun, Stine Rooyakkers, Stine Lill Ringen (VHF?)
s/s Havbraatt:
Eirik Vatne, Sigurd Mo, Terje Sunde Hetland, Vetle Eide
Utleieretningslinjer og -priser av gruppens båtmateriell
Utleiepriser vedtatt av gruppeting 8.9.09
Grønne/rød kanoer kr 100.- /kano/døgn (+ 50.- for tilhenger)
Patruljebåter:

kr 200.- /døgn (+tilbakeleveres med full tank)

Leies kun ut til seilkyndige og ansvarlige.
Seiljoller

etter avtale, leies kun ut i forbindelse med speiderarrangement

Makrellen

etter avtale, leies kun ut med godkjent skipper

Utlån av gruppens materiell
Vedtatt av gruppeting 8.9.09
Speiderhuset/Krabbekrok
lånes kun ut til våre medlemmer, til alkoholfrie familiearrangementer. (fødselsdager, konfirmasjoner, og lignende)
Horve hytta/gapahuk lånes kun ut til våre medlemmer, når den er ledig
Telt og utstyr

kan kun lånes ut av en fra lederpatruljen som er ansvarlig
(leveres tilbake tørket, pakket og uten skader)

Alle våre båter kan lånes av medlemmer som er godkjent som skipper for fartøyet.
(leveres tilbake rengjort og med full tank!)
Tilhenger
Lånes ut til medlemmer med relevant sertifikat. Utlån noteres
på liste.
Utlån av materiellet er selvsagt avhengig av at dette er ledig / tilgjengelig.
Speiderarrangement kommer i første rekke!
Det skal ikke betales leie ved bruk av gruppens utstyr for våre medlemmer / ledere.
Gruppeleder eller –ass organiserer oversikt over utlån / utleie.

Tilleggsverv
Bjørnar Mygland, Eirik Forthun, Mathias Olsen Hatlestad, Morten Matland Horvei, Christian
Skoge, Lene Sletten, Leif Magne Haga, Øyvind Grassdal, Anders Haaland, Ole Sletten,
Daniel Valø, Kjartan Roalsvik fungerer som Operative i SBG (RBG)..
Kurs/seminarer
Kontaktseminar:

Sigurd Mo, Jan Erik Eriksen, Terje Hetland, Linda Holt Mo,
Anders Haaland, Vetle Eide, Mathias Hatlestad.
Rune Godejord

Ledertrening trinn I
Temakveld:
Narkotika – en samfunnsutfordring: Henning S. Trosdahl, Mona Sletten, Vetle Eide,
Terje S. Hetland
Livredning:
Stian Magnussen, Vetle Eide, Audun Haver, Tony Mitchell
Frivillighetsseminar:
Henning S. Trosdahl
Speidermetoden:
Anders Haaland
Sjøpeff 2018:
Lasse Sletten, Jonny Wara, Einar Vormedal, Ådne Espevik,
Joakim Osland

Medlemsoversikt 2007-2017

Gruppe
Rovere
Vandrere

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

3
14
28

4
18
20

0
19
23

4*
18
35

4*
15
33

5*
24
20

6*
30
29

8
28
36

5
22
43

4*
35
46

5*
31
43

Stifinner
Småspeid.
Bevere
Totalt

63
51
26
185

50
47
36
175

51
48
46
187

52
52
32
193

53
52
54
211

60
75
48
232

58
63
55
241

67
55
53
247

72
51
45
238

65
57
37
244

* Eirik Vatne, Sissel Skoge, Sigmund Skoge, Lars Aabø, Christian Ellingsen
Ikke leder i enheter
Antallet baseres på innrapporterte/betalende medlemmer og er registrert i den enheten de
var/skulle ha vært.
Ledere innrapporteres under sine respektive enheter.
Tananger, 31.12.18
For Lederpatruljen i 1. Tananger Sjøspeidergruppe
Eirik Vatne
Gruppeleder

57
41
37
214

REGISTRERTE LEDERE PR. 31.12.18
Gruppeleder

Eirik Vatne

Roverleder

Bjørnar Mygland

Troppsleder ons (van)

Tony Mitchell

Troppsass. (van) (gr.ass)

Stian Magnussen

Troppsass. (van)

Linda Holt Mo

Troppsass. (van)

Alexey Pivovarsky

Troppsleder (van)

Sigurd Mo

Troppsass. (van)

Anne Klovning

Troppsleder. (van)

Mona Sletten

Troppsass. (van) (rover)

Ole Sletten

Troppsass. (van)

Kjetil Husebø

Troppsleder (sti) (gr.ass)

Lovise Mæland

Troppsass. (sti)

Elin Østbø Lunde

Troppsass. (sti)

Massiel Mendez

Troppsass. (sti)

Per Ove Haukland

Troppsass (sti)

Alf Ketil Goa

Troppsass (sti)

Terje Langvand

Troppsass (sti)

Tuula Skarstein

Troppsass (sti)

Lars Erik Berntzen

Troppsass (sti)

Rolf Espen Landor Larsen

Troppsass (sti)

Bård Owe Bakken

Troppsass (sti)

Stian Solbakken

Troppsass (sti)

Kristine Hellestø Tjørhom

Flokkleder (1)

Lars Anton Mygland

Flokkass. (1)

Mike Smith

Flokkass. (1)

Øyvind Håland

Flokkass. (1)

Linda Finnestad

Flokkleder (2)

Nina Søndervik

Flokkass. (2)

Bjørg E. Olsen

Flokkass. (2)

Camilla Egelandsdal

Flokkass. (2)

Svein Magne Risa

Beverleder (1)

Henning S. Trosdahl

Beverass. (1)

Rune Godejord

Beverass (1)

Knut MItter

Beverass (1)

Åsmund Sælevik

Beverleder (2)

Audun Haver

Beverass (2)

Jan Erik Eriksen

Beverass (2)

Eva Sundt Eriksen

Beverass (2)

Leif Arne Knutsen

Direkte medlemmer *)

Sissel og Sigmund Skoge

*) Betaler privat medlemskap

Halvårsrapport mandagsbever 1. og 2. halvår 2018
Ledere: Henning Storm Trosdahl – enhetsleder, Åsmund Sælevik, Knut Mitter, Rune
Godejord, Alexander Nyhus (sluttet) og Lovise (var med på et par møter i starten).
Så var en kort, men innholdsrik speiderhøst med ett over. Dette ble markert med en fin
juleavslutning i Risnes 10/12 med lek, bål, pølser m/tilbehør og – selvsagt: nisse og skjev
gange rundt ekte pyntet juletre akkompagnert av ‘baksangere’ med egen, ‘beverifisert’
versjon av ‘På låven sitter nissen’.
Interessen for å begynne i sjøspeideren i Tananger er fremdeles stor. Også i år har vi hatt
nok ledere til å tilby to kolonier. I 1. Bever var vi i starten 19 bevere, de fleste nye speidere,
og fem ledere, hvorav to helt nye (Knut og Rune). I løpet av høsten har en bever byttet over
til onsdagskolonien og tre bevere og en leder (Alexander) har sluttet. Vi har hele tiden ønsket
oss og etterlyst en kvinnelig leder (ei mor), men har ennå ikke fått rekruttert noen. Vi er ikke
flere ledere enn vi må være for å kunne ivareta sikkerheten og levere kvalitet i det vi gjør,
men har heldigvis fått hjelp av 3-4 ivrige foreldre som alltid er til stede på møtene og bidrar
aktivt. Men oppsummert: vi ønsker flere ledere.
Oppmøtet på møtene har vært godt; normalt 12-14 bevere og 3-4 ledere. Altså en passe stor
koloni med (relativt – der fins alltid unntak J) lydhøre, aktive og nysgjerrige bevere og meget
positive og lærevillige ledere og foreldre.
Alle møtene unntatt ett (da var vi ikke nok ledere), samt svømming-møtet, har foregått
utendørs. Og – bank i bordet – været har spilt på lag hver gang! På inne-møtet ble beverne
introdusert for ‘speiderhockey’ – alltid en suksess, og knuter, samt vi så tegnefilm.
Båtsesongen om høsten er kort, men kjekk, og beverne har fått praktisert fiske (Karsten ble
den ubestridte fiskekongen), krabbefangst, kanopadling, samt læring og kos ved
vannkanten/naustet. Ute-møtene har foregått hovedsakelig i Risenes, samt spaserturer i
nærmiljøet. Noen av høydepunktene som vi tror vil bli husket er seilas med Makrellen,
hjemmelaget kjøttsuppe på bål, besøk til Losstasjonen, årsfesten - der de var veldig flinke og
stolte, mye kos rundt bålet, og forhåpentligvis litt ‘bålteori’ og noen trafikkregler for myke
trafikanter? Beverne har lært masse og fort og heldigvis hadde vi heller ikke denne høsten
noen ‘mann over bord’-hendelser. Eneste uhell var et kutt i en finger mens vi spikket.
Merker: Alle fikk tatt ‘Jeg er beredt’ før opptakelsen på årsfesten. De har allerede tatt to
Fordypningsmerker (‘Kniv’ og ‘Primitiv mat’ og vi er godt i gang med Programmerkene
‘Friluftsliv’ og ‘Vennskap’.
Vi gleder oss alle til et aktivt vinter- og vårsemester, der det også blir anledning til å øve mer
på både Flaggsangen og Speiderbønnen.
Henning Storm Trosdahl, Enhetsleder 1. Bever

Ledere: Øyvind Håland og Audun Haver og flere foreldre som har hjulpet.
7 gutter. Vi har hatt flotte møter, både ute og inne med lek og læring. Vært på
overnattingstur til Horvehytta. Bare en bever var med på GW.
Øyvind Håland, beverleder

Årsrapport 2. Bever koloni 2018
Ledere: Audun Haver (enhetsleder), Eva Sundt Eriksen, Jan Erik Eriksen, Leif Arne
Knudsen
2. Bever koloni består i høst av 9 bevere, dessverre bare en jente. Vi fikk en bever
over fra 1.koloni etter høstferien.
Det har vært få foreldre som har vært med og hjulpet til utover høsten, noe som har
gjort at vi har måttet endre litt på møtene for å kunne ivareta sikkerheten.
I høst har vi hatt fokus på «vær beredt» for de nye i høst. De som er med på andre
året har vært med på å lære bort og hjelpe de nye. Dette har gitt verdifull repetisjon
og læring.
I høst har vi hatt båtmøter helt frem til høstferien. Vi har lært knuter, båtvett, regler for
bålbrenning, miljøvern med fokus på plast i havet. Vi har hatt spennende møte hvor
vi lærte om skjevfordeling i verden med praktisk tilnærming. Jan Erik har fortalt om alt
om hva utstyret vi kunne fant i naustet kunne brukes til. Vi har kost oss med turer i
nærmiljøet, bål ved naustet og snekkerverksted hvor vi laget fine holdere til mobil
eller nettbrett. Vi har fokusert på programmerket for vennskap. Reglene for bruk av
kniv og øks er gjennomgått, så nå er vi klare til å ta fatt på spikking.
Audun Haver - enhetsleder

Halvårsrapport 1. flokk 1. halvår 2018
Enhet: 1. Flokk (tirsdager 18:00 - 19:30)
Enhetsleder: Lars Anton Mygland
Lederassistenter: Sveinung Jørgensen, Michael George Smith, Kristian Johansson
Antall
Vi har et bra oppmøte av både speidere rett under 13 og ledere. Mange foreldre stiller opp
og gjør en kjempeinnsats for oss. Vi fikk en ny speider når båtsesongen startet. Vi var per
avsluttet sesong 18 speidere og 4 ledere.
Sluttet
Ved sesongstart sluttet 2 speidere og 1 ved sesongslutt.
Program
Hovedaktivitetene for vinter og vår har vært programmerkene ”Kreativitet” og ”Samfunn”.
Møter
Vi holder stort sett alle møtene utendørs i vintersesongen. Enten i Havneallen barnehage
eller på Risnes. Det funger bra og speiderne er flinke til å kle seg. Vi har vært inne og
snekret fuglekasser når vinteren var på det verste, og i speiderhuset og lært å bruke walkietalkie.
Sommersesongen har vi ved naustet og alle har brukt kanoer og robåter. Noen benytter også
seiljoller. Vi padlet over til Kystkultur senteret og fikk omvisning. Vi har lagd fiskeutstyr og
fisket litt fra brygga uten spesielt gode resultater. Alle speidere har hatt klar progresjon i
forhold til sin egen nivå, enten det gjelder kanopadling, roing eller seiling. Mange har vært
med å rigge jollene og fått seile enten i lag med ledere, i par uten leder eller alene. Alle har
tatt jollesertifikatet. Vi gleder oss til å fortsette båtsesongen til høsten og skal jobbe mot roog jollesertifikater. Flere foreldre har vært med og hjulpet med møtene. Det setter vi stor pris
på, og vi hadde måttet avlyst noen møter uten dem.
Turer
Vi har gjennomført 2 turer i småspeiderregi sammen med flokk 2 og mange hjelpsomme
foreldre Det er veldig kjekt for både speidere og ledere å bli bedre kjent på tvers av flokkene.
Første tur var til Solheimsdal 26..28 januar. Vi fikk en flott skitur ned og opp til
campingplassen og masse aktivitet utenom inkludert skihopping, aking og graving i snøen.
Andre tur 26..27 mai viste Kvitsøy seg fra sin beste side og alle sov ute i telt. Vi gikk tur og
ble guidet til fyret, losstasjonen og ikke minst hummermuseet.
Tredje tur var gruppens weekend, litt lavt oppmøte fra flokk 1 sin side, mulig det skyldes at
turene kommer tett på hverandre.
Annet
I tillegg til vanlige møter, har det vært:
-

Skøytedag
Speideraksjonen
St. Georgsdagen på Ytraberget.

Lars Anton Mygland
Flokkleder

Halvårsrapport, 1. flokk 2. halvår 2018
Enhet: 1. Flokk (tirsdager 18:00 - 19:30)
Enhetsleder: Lars Anton Mygland
Lederassistenter: Linda Finnestad, Michael George Smith og Øyvind Haaland
Antall
Vi har et bra oppmøte av både speidere og ledere. Noen av våre småspeidere fra våren
rykket opp til stifinnere i august og vi fikk 7 nye småspeider i gruppen vår: 3 flyttet fra 2. flokk,
3 rykket opp fra bevere og 1 var helt nye. Vi er per avsluttet sesong 16 speidere og 4 ledere.
Sluttet
3 småspeidere har sluttet hos oss i løpet av sesongen.
Program
Hovedaktiviteten for høsten har vært båtsesong og programmerkene ”Livskvalitet” og
”Friluftsliv”.
Møter
Sesongen startet med båtsesong. De fleste møtene fikk vi brukt begge kanoer, robåter og
seiljoller. I tillegg har vi fisket fra brygga og lært om livet i fjæra uten fangst. Alle speidere har
hatt progresjon i forhold til sin egen nivå, enten det gjelder kanopadling, roing eller seiling.
Alle har vært med å rigge jollene og fått seile enten i lag med ledere, i par eller alene for de
eldste. Vi ser frem til vårens båtsesong og skal jobbe mot å fullføre ro- og jollesertifikater.
Flere foreldre har vært med og hjulpet med møtene og det setter vi stor pris på.
Resten av vårsesongen blir viet til programmerkene ”Livskvalitet” og ”Friluftsliv. I tillegg har
2.års småspeidere fått gjennomført fordypningsmerke ”uteliggeren”.
”Livskvalitet”-merket er vi nå ferdig med og ”Friluftliv”-merket jobber vi videre med i våren
2017. Vi har gjennomført følgende syv mål når det gjelder livskvalitet-merket:
L2 Bli bevisst på egne verdier, normer og holdninger.
L3 Bli bevisst på hvem du er, og bli kjent med dine sterke sider og utviklingsmuligheter.
L5 Spre glede
L6 Delta i en leirbålsprat.
L9 Utvikle forståelse for hvordan mennesker med andre psykiske eller fysiske forutseninger
enn deg har det i sin hverdag.
L10 Utvikle holdninger mot uærlighet, hærverk og tyveri.
L14 Utvikle kunnskap om hygiene på tur og leir.
Sesongen ble avsluttet med juleavslutning sammen med 2. Flokk. Speidere gikk en
oppgaveløype i Havnealleen barnehage, og framme koste oss med grøt og varm drikke.

Møtene har vært ute: ved naustet, ved Risnes eller ved Havnealleen barnehage sin
uteområde, men også en gang på speiderhuset.
Det er noe urolighet i gruppen som vi arbeider med, og vi ha fokus på til vårsesongen 2019.
Turer
Sesongens eneste tur ble gjennomført 20.-21.oktorber til hytta på Horve. Vi valgte å ha vårt
første tur med kun vår flokk, slik at vi kunne bli bedre kjent med hverandre. 12 speidere og 5
ledere var med, hvor av 10 speidere, 3 ledere og 2 foreldre kjørte til leirplassen. På turen fikk
speidere blant annet sanke og kløyve ved, spille kanonball, lære om urettferdighet, lage mat,
gå tur i mørket, lære om navigering samt kose seg ved leirbål.
Annet
I tillegg til vanlige møter, har det vært:
- Tur med Makrellen i yttrehavn, hvor vi lærte å snu i tide.
- Årsfest, hvor våre nye småspeidere ble tatt opp og vi hadde en opptreden hvor vi løste
opp knutene ved å a ha en drakamp.
- Besøk til ett spennende Halloween hus, med fantastik effecter, omvisning og severing av
skummel mat og drikke.
- Marked for innsamling av penger til Røde Kors sin arbeid for å gi livsviktig hjelp til ofre for
krig og konflikt, hvor våre noen småspeidere deltok.
- Fakkeltog og speidergudstjeneste, der småspeidere deltok med bevere i prosesjon inn i
kirken og lesning av tekster under gudstjenesten.
Lars Anton Mygland
Flokkleder

Halvårsrapport 2. flokk 1. halvår 2018
Enhet: småspeidere/2. flokk (torsdag 1730-1900)
Ledere: Stian Solbakken (enhetsleder), Åsmund Sælevik, Knut Nordbø, Kristine Hellestø
Tjørhom, Lene Myklebust
Speidere: 19 ved slutten av sesongen. 2 sluttet i løpet av året og 1 ny begynnt.
Generell status: Velfungerende enhet som er stabil både når det gjelder ledere og speidere.
Både speidere og ledere ser ut til å trives godt. Generelt godt oppmøte, også på turer
(unntatt GW i år)
Program vår 2018: Hovedaktiviteter har vært bygget opp rundt programmerker Vennskap og
Samfunnsengasjement. Flere fordypningsmerker er flettet inn i programmet. Etter påske har
fokus vært seiling og padling. Enheten fokuserer på å være ute mest mulig.
Turer:
-Vintertur til Solheimsdalen 26-28 januar
-Vårtur til Kvitsøy med makrellen 26-27 mai
-Gruppens weekend 8-10 juni
Stian Solbakken
Flokkleder

Halvårsrapport, 2. flokk 2. halvår 2018
Enhet: 2. Flokk (torsdager 17:00 - 18:30)
Enhetsleder: Nina Søndervik
Lederassistenter: Bjørg Olsen, Camilla Egelandsdal, Svein Magne Risa
Antall
Vi er per avsluttet sesong 9 speidere og 4 ledere.
Sluttet
2 småspeidere har sluttet hos oss i løpet av sesongen.
Program
Hovedaktiviteten for høsten har vært båtsesong, «Jeg er beredt» og programmerker.
Møter
Sesongen startet med båtsesong. De fleste møtene fikk vi brukt begge kanoer og robåt.
Siden vi hadde dårlig med seilekompetanse ble det lite bruk av VG-jollene. I tillegg har vi
fisket fra brygga og lært om livet i fjæra uten fangst. Vi ser frem til vårens båtsesong og skal
jobbe mot å fullføre ro- og jollesertifikater.
Vi fikk besøk av lokal-kjent Johnny Magne Roth for å fortelle Tananger-historie med
Rott/Roth slekta og vi vandret sammen fra naustet og til Los-stasjonen.
Resten av vårsesongen blir viet til programmerkene.
Ellers har vi på utemøtene fått brent bål, laget mat på bålet, badet og fisket. I tillegg prøver vi
å ha en del lek og kos på alle møter.

Vi brukte også et møte til å gå langs Risnes for å samle boss. Vi endte opp med 4 fulle
bæreposer og veldig overraskede, men fornøyde speidere.
Frem mot jul laget vi marsipan og boller, lærte om flagg og knuter. Vi hadde også et
svømmemøte hvor de tok svømme-merket. I desember hadde vi kino-kveld med tilhørende
pizza, pop-corn og julebrus hjemme hos en av speiderne.
Sesongen ble avsluttet med juleavslutning sammen med 1. Flokk. Speidere gikk en
oppgaveløype i Havnealleen barnehage, og framme koste oss med grøt og varm drikke.
Vi har en flott gjeng med jevnt fordelt jenter og gutter.
Turer
Siste helg i oktober hadde vi en kjekk tur til Horve med avreise tidlig lørdag morgen med
retur sent søndag. I fantastisk høst-vær hadde vi nesten all aktivitet ute og hadde spor-løype,
spikket pinner, hogget ved. Øving til opptagelse og underholdning på leirbål gjorde vi inne da
det ble veldig kaldt på kvelden. Flaggheis og Scouts-own etterfulgt av mer spikking og lek og
moro.
Annet
I tillegg til vanlige møter, har det vært:
- Tur med Makrellen i yttre havn
- Årsfest, hvor våre nye småspeidere ble tatt opp og vi hadde en opptreden hvor vi sang
og fremførte «Hai-sangen»
- Fakkeltog og speidergudstjeneste, der småspeidere deltok med bevere i prosesjon inn i
kirken og tenning av lys og lesning av tekster under gudstjenesten.
- 2 kosekvelder
Nina Søndervik
Flokkleder, Flokk 2

Årsrapport stifinnere 1. halvår 2018
Vi startet speideråret med 39 speidere – en har startet - ingen har sluttet.
Speiderne har hatt mulighet å gå på møte onsdag 1830-2000 eller torsdag 1830-2000. Vi har
hatt samme program begge dagene.
Onsdag hadde vi følgende patruljer:
Patrulje 1: Peff Bo Høie
Patrulje 2: Peff Daniel Husebø
Patrulje 3: Peff Celina Harestad Solvang
Patrulje 4: Peff Arve David Caycedo

Ass. Erik Engen Bjørvik
Ass. Julian Florø-Larsen
Ass. Ville Skarstein
Ass. Endre Henrichsen

Torsdag:
Patrulje 1: Lars Magnus Mygland
Patrulje 2: Oliver Olsnes
Patrulje 3: Rhys Tendenes

Ass. Lukas Langvand
Ass. Andreas Rekve
Ass. Bjørnar Espevik

Ledere har vært: Elin Østbø Lunde, Massiel Helgå, Per Ove Haukland, Kjetil Husebø, Alf
Ketil Goa, Terje Langvand, Tuula Skarstein, Lars Erik Berntzen, Bård Owe Bakken, Rolf
Espen Landor Larsen, Lovise Mæland
Vi har hatt følgende turer:
7. klasse tur til Melshei med planlegging av kommende halvår, orientering og hinderløype.
Skitur til Solheimsdalen. Bra vær. Mange lå ute og det var en kjempe-helg. Gode aktiviteter
og lang tur søndag. Supert anlegg, men det er dyrt i Sirdalen..
Stifinnerne valgte bort kretsbannerkonk. også i år.
Haik – nesten alle var med på haik med forskjellige ruter. 5.klasse gikk var Sola skole til
Vigdel-stranden, 6. klasse var på Mosterøy og gikk til Fjøløy mens 7. klasse gikk ut fra 3
løyper i Melshei. Nydelig vær og veldig god oppslutning. Speiderne etterlyste vanskeligere
løyper. De bygget gapahuk eller lå under åpen himmel.
Båttur med patruljebåter og Makrellen første helg i mai. Fint og kaldt vær. Overnattet på
Kvitsøy og Lindøy – de fleste lå i gapahuk, lavvo, hengekøyer, på dekk osv.
Speiderne deltok i NSF’s prosjekt å gjøre verden bedre. Dette ble gjennomført i løpet av 2
helger. 3 patruljer lå på speiderhuset og bakte kaker som de solgte på butikkene, 1 patrulje
lå i Nonneskogen og solgte kaker på Kiwi Røyneberg, 2 patruljer var på Hommersåk og
samlet boss langs sjøen og en patrulje var på Vassøy og fikk pante flasker for Miles til inntekt
for Røde kors. Veldig mange deltok.
De fleste deltok også på Speideraksjonen 10. april. Alle som hadde begge deler, fikk et
merke.
På Gruppens Weekend på Vier var det 21 stifinnere med. Veldig bra og de oppførte seg flott
og deltok på alle aktivitetene. Til leirbålet lørdag var det utdeling av Speidersjefens
topputmerkelse til: Celina Harestad Solvang, Bo Høie, Daniel Husebø, Julian Florø-Larsen,
Oliver Olsnes, Arve David Caycedo og Lars Magnus Mygland. Rhys Tendenes fikk sin på et
arrangement senere. 7. klassingene ble tatt opp som vandrere etter leirbål.
Det var et utrolig flott vær denne helgen.
Sjøspeiderleir til Lindøy med 21 stifinnere. Leiren gikk fra 30.06-07.07.
I tillegg har speiderne fått tilbud om svømming mandager sammen med de andre, og en
egen svømmedag for å ta punkt på Livredning og Lettmatros pluss konkurranser, Karneval,
skøytedag, alle over 12 ble invitert til årsmøtet i gruppe og krets (ingen møtte), St.
Georgsdag på Våganeset der Kylling med sko (Bo, Daniel, Endre, Rhys, Mathea, Charlotte,
Nikolas og Lars Magnus) vant løypa for stor-speidere. Gratulerer! Vi har vært på

speidermuseet og tatt Speiderhatten og lært mye speiderhistorie! Vi har fokusert på
programmerker fram til påske. 7. klassingene har fått trening med Askeladdene, men de
syns det er plagsomt å måtte øse den hver gang. Det pluss rigging tar så lang tid, at over
halve møtet går til dette. De andre øver seg med A-joller. Det ble kano-regatta før ferien for
onsdag-troppen; på torsdagen blåste og regnet det veldig. Hver tropp har også dekorert båt
til Ta Sjansen på Lindøy – et arbeid som pågikk med mye søl og moro.
Det har vært et aktivt og spennende år med veldig mange positive speidere,
Speiderne skal, gjennom sin tid i stifinner, gjennomføre jungmann, lettmatros og
påhengsmotor-merkene. Alle unntatt to av 7. klassingene klarte å gjennomføre dette før
ferien (de har bare igjen å svømme med klær).
Vi vil ønske de som nå går over til vandrerne (17 stk) et langt og flott speiderliv videre og
takke for den tiden vi har hatt sammen. Mange kjekke speidere som vi kommer til å savne
veldig. De blir faktisk kjekkere for hvert år!
Lovise Mæland
Troppsleder

Årsrapport stifinner-aspiranter 2018
Vi startet sesongen med 14 speidere, derav noen helt nye Ledere har vært: Lovise Mæland,
Stian Solbakken, Kristine H. Tjørhom og Steinar Haga.
Speiderne har hatt anledning og blitt pushet til å gjennomføre jungmannsmerket. Et par
speiderne har fremdeles noe igjen. Etter høstferien har vi fokusert på Jeg-er-beredt for
stifinnerne. Nesten alle har nå klart kravene som blir gjennomgått på møter/turer. Vi hadde et
oppsamlings-heat-tilbud med en «light» versjon av kravene. Nå har vi overlatt ansvar for
resten til foreldre; vi har ikke tid å følge dem opp når de har mye fravær. Ellers har vi sydd
bestikkposer og vi har øvet på speiderlovene, jobbet med knuter, øvet litt på kart og
kompass og surringer. Halloween falt på en mandag og alle var invitert til Elida for feiring.
Aspirantturen gikk i år til Melshei der de fleste lå ute i gapahuk og vi hadde en fantastisk tur.
Speiderne har hatt 2 turer.
Første tur (aspirantturen) var de fleste med og vi hadde en veldig kjekk helg med kjekke
oppgaver og til og med været var bra. Vi hadde et fullpakket program med både lek og lære,
alt fra å tenne bål, orientere, pionere og lage fettfeller. Ei kjekk hinderløype ble flittig brukt.
Alle klarte livlinemerke. Alt gikk med liv og lyst. Noen var bare med på deler av helgen p.g.a.
andre aktiviteter.
Vi har også vært på fisketur med Makrellen og fikk 4 makreller.
Juleturen gikk i år til Vier med 12 av aspirantene sammen med stifinnerne, der de ble opptatt
og fikk speiderbok og grønn enhetsmarkering til skjerfet. Været var flott og mange lå ute i
telt og hengekøye begge nettene. Alle tok kart- og kompass-merket. Det var hinderløype for
aspirantene før en seriøs opptagelse.
Aspirantene deltar ivrig på alle aktiviteter som svømming, kosekvelder og årsfest og hadde
innslag på festen med opptrinn Speiderlovene. De var også veldig flinke å selge lodd til
høstutlodningen. 1. søndag i advent, var det 6 speidere som leste tekstene,
Siste møte før jul hadde vi samling på speiderhuset med grøt m/mandel og gode, gamle
leker der vi beklaget at det nå var slutt på aspiranttiden.

Lovise Mæland
Troppsleder

Årsrapport stifinner 2. halvår 2018
Vi har i høst hatt 26 stifinnere. Speiderne er fordelt på onsdager og torsdager kl. 1830-2000
slik at de kan velge hvis det er en dag som ikke passer.
Vi har mange, flotte 7. klassinger og har i høst vært delt inn i 2 patrulje hver onsdag og 2
patruljer torsdag. 4 nye startet opp direkte inn i stifinnerne i høst.
Onsdag peff/ass:
Peff: Eirik Henjesand – ass. Hedda Narvestad
Peff: Mathias Imeland – ass. Ronja Skarstein
Torsdag:
Peff: Isa Rott – ass. Celine Rott-Aakre
Peff: Arne Stømer-Johansen – ass. Lukas Langvand
Ledere har vært: Lovise Mæland, Massiel Helgå, Elin Østbø Lunde, Per Ove Haukland, Alf
Ketil Goa, Terje Langvand, Tuula Skarstein, Bård Owe Bakken,Rolf Espen Landor Larsen,
Lars Erik Berntzen
Program: Før høstferien jobbet vi med å få alle 7. klassingene gjennom jungmann/lettmatros.
Også veldig mange av 6. klassingene er kommet langt på disse merkene. P.g.a. veldig mye
dårlig vær, har det blitt lite trening med Askeladdene. Alle 7. klassinger skal være klar med
jungmann, lettmatros og påhengsmotormerket før de går over til vandrerne til høsten. Vi har
hatt en kveldstur hver med Makrellen. Høstens dagstur med Makrellen måtte avlyses p.g.a.
vær. Alle 7. klassingene var invitert til planleggingsmøte i høst der programmet for høsten
ble fastsatt. Speiderne overnattet alene på speiderhuset. Det har vært peffmøte en gang i
måneden med veldig godt frammøte.
Etter høstferien har vi jobbet med programmerker og flere av speiderne er bevisst og jobber
fram mot alle merkene, noe de også tar med i planleggingen. Det er mange som har fått
både 3, 4 og 5 programmerker og ser fram til kanskje å oppnå speidersjefens
topputmerkelse til våren.
Stifinnerturen gikk i år til Langøy – skulle hatt tur til Rott, men været var så surt/mye vind at
Ketil Goa satte oss over til Langøy med egen båt fra Lundsvågen. Dette var et godt sjakktrekk selv om det var mørkt da vi kom fram og skulle sette opp lavvoer. Vi tok bl.a.
Geocaching-merket og det var en flott gapahuk. Søndagen ble det så mye regn at vi
returnerte tidligere enn planlagt. Høstkonkurransen ble vunnet av Eirik Henjesand sin
patrulje.
Juleturen gikk til Vier sammen med aspirantene. Bra frammøte; det ble mye god mat, det ble
tatt Kart og kompass-merket, det var hinderløype, opptagelse av nye stifinnere og en
kjempekjekk gjeng. Været var kaldt og fint og de fleste 5.klassingene lå ute.
Vi var på universitetet på ett av møtene og fikk utføre vitenskaplige eksperiment. Før julen
satte helt inn, var alle samlet til grøt og leker. Det ble en koselig kveld med masse leker. Vi
har hatt godt frammøte, mange som hadde fullt eller bare ett eller to fravær i høst, men det er

et stort men. Det er flere 6. klassinger som har mye skulk.. Turene er populære og to har fått
gullmerke i stifinneren (16 turer).
Ellers har speiderne hatt tilbud om svømming, det har vært kosekvelder og det var aktiviteter
i forbindelse med TV-aksjonen. De var kjempeflinke å selge lodd til høstutlodning. Mange
var med å gå fakkeltog og delta på lysmessen i kirken; Eirik bar banneret. Stifinnerne var
også veldig tilstede på årsfest og hadde innslag der. Et aktivt og kjekt ½ år.
Lovise Mæland
Troppsleder

Halvårsrapport vandrer onsdagstroppen våren 2018
Vi startet sesongen allerede første helgen i januar, med førerpatruljetur til Horvehytta. Her
brukte vi tiden til planlegging av neste sesong, gode treningsoppgaver i orientering/kart
kompass og sosialt samvær. I tillegg ble det en fin økt med vekt på våre verdier og etikk.
Troppslederne var svært godt fornøyd med innsatsen og gløden helt i starten på året !
Med bakgrunn i utfordringene vi merket siste del av høsten, ble vi enige om å legge mer vekt
på praktisk og interessante oppgaver, i forhold til «kjedelig» teori…… dette kom også klart
frem på førerpatruljeturen.
Forhåndsoppgaven til patruljene for sommerens sjøspeiderleir var å tegne, konstruere og
bygge en farkost til «ta sjansen». Denne jobben ble den største praktiske oppgaven denne
sesongen. Det ble fokusert på 3 forskjellige farkoster som de engasjerte vandrerne både
tegnet og planla, før de faktisk bygget de ferdige i løpet av vinter og vår.
Men sesongen ble også benyttet til mange andre aktiviteter. Vinteren brukes jo også til å
forberede seg på vår og sommer som sjøspeidere. Vi delte opp møtene med litt teori og litt
praksis, med en underholdene og lærende lek imellom. Frem til påske gikk vi igjennom
planlegging av nattseilas, vhf/kompass, misvisning/deviasjon, ankring/fortøyning, teori til
båtførerprøven under teoridelen av møtene.
Praktiske oppgaver på møtene bestod i byssegutt/skipskokk ved å planlegge og gjennomføre
koking av middag på rødspritapparat (slik vi gjør om bord), praktisk gjennomføring av en
skikkelig nattseilas i ruskete vær, og bygging av farkostene som nevnt tidligere.
Vintertur til Ådneram ble gjennomført sammen med torsdagstroppen. Her fikk vandrerne
prøve seg ut i snøen selvfølgelig !
Videre har vi deltatt aktivt på Gruppens Weekend, 17.mai og andre felles arrangement i løpet
av sesongen.
Fra påske til sommerferien har vi gjennomført praktisk sjøspeiding med patruljebåter og med
Makrellen.
Det foregår flere møter samtidig på onsdagene, og det har fungert greit når vandrerne møter
opp ombord i Makrellen før de fordeler seg i egne båter. Patruljene har fått hver «sin egen»
patruljebåt til å ta vare på og bruke i sesongen. Dette gir en god inspirasjon til rydding og
vasking for å holde sin egen båt fin og ryddig. Dugnadsgjengen gjør de krevende jobbene,
og vandrerne sørger for å holde sin egen båt ren og ryddig.
Det har vært flere fine møtedager utover våren med masse god trening i å rigge opp og ned
båtene, samt kortere turer i havnebassenget. Når flere båter beveger seg samtidig, i samme

farvann, blir det stadige regattaer til glede for alle. Patruljene har selv rigget opp båtene i
starten på sesongen.
Armadaseilas uken før sjøspeiderleiren var en flott opplevelse for alle aktive deltagere. Det
var et fantastisk skue å se alle båtene samlet i tidenes største armada gjennom Stavanger
på vei til leiren på Lindøy.
Mange ivrige skippere og styrmenn stilte opp og gjorde det mulig å drifte alle patruljebåtene
under leiren, på haik og aktiviteter. Denne innsatsen er verd å merke seg, vi fikk masse skryt
av våre dyktige patruljebåtskippere under og etter leiren !
Foruten møter og turer, er det mange av vandrerne som har bidratt aktivt i dugnadsarbeidet
med reparasjon og vedlikehold av båtene i vinter og vår, imponerende!
Linda Holt Mo
Troppsleder vår /sommer 2018

Årsrapport vandrer onsdag 2. halvår 2018
Ledere: Anne Klovning, Stian Magnussen, Tony Mitchell, Alexey Pivovarsky.
16 vandrere på papir, men mindre oppmøte etter slutten av seilsesongen.
Fram til høstferie ble det praktiske øvelser med seiling av patruljebåtene, med fokus på enklere
oppgaver, tilpasset det nye.

Etter høstferie, hadde vi et par møter da vi hjulpet dugnadsgruppen med å rigge ned
patruljebåtene og pakke sammen seiler og andre utstyr. Vi fikk, i tillegg en innføring i vinter
vedlikehold på påhengsmotorene. I onsdagsgruppen har vi ganske mange aktive speidere
som kom opp fra Stifinnere og vi har da fokusert på Jeg er Beredt, med sjøteori inn i mellom
og har jobbet innenfor rammene for Matros og Annen styrmann merkene. Det eldste speidere
har fått muligheten å øve på båtførerprøven.

Hatt et tokt til Nedstrand klatrepark med klatring. Ble i Makrellen pga for mye vær til
patruljebåter.
Juletur til Totembu, Godeset speiderhytte sin hytte på Vier.
Sju vandrere deltok på Jota Joti sammen med Sola speidere.
Sju vandrere og fire foreldre hadde oppgaver på fakkeltog og speidergudstjeneste, flere deltok.
Tatt fordypningsmerker Folkemusikk og GPS.
Hatt et peffmøte og to lederplanleggingsmøter.

Regel: Mobilforbud på møter, alle møter i skjorte og skjerf.
Tony Mitchell
Leder Vandrere onsdagsgruppen

HALVÅRSRAPPORT TORSDAG-VANDRER 1. halvår 2018
Ledere: Mona Sletten, Jan Erik Eriksen og Ole Sletten
Vandrere: 14 stk
Jobbet med byssegutt, skipskokk, annen maskinist
Annen styrmann varierende ut fra erfaring fra før
Tatt programmerket: Samfunnsengasjement
Pluss jobbet med kreativitets merket delvis
Tatt fordypmrk hygiene merket
Hatt 1.hjelp øvelse på vintertur
Hatt øving i kart/kompass på land Ådneram
Turer: Vintertur til Ådneram feb-18
Vandrertokt mai-18
Patruljetur 8 klasse torsdag mai-18
Sjøpeff Flekkerøy 9 klassinger mai-18
10 klassetur med rovere mai-18
Utsjekket kaptein: Ivar K. Engelsvoll 10 klassing
Påtroppende kaptein: Marius Søndervik, ,Lasse Slettten og Markus Langvand
Flere har deltatt i dugnadsgruppen utenom møtene
Mona Sletten, troppdsleder

Årsrapport vandrer torsdag 2. halvår 2018
Ledere. Mona Sletten, Kjetil Husebø og Ole Sletten
16-17 vandrere
Vi har jobbet med jeg er beredt merket for 8 klassingene.
De har og fullført Matros merket og Annen styrmann
Hatt et tokt til Nedstrand klatrepark med klatring. Ble i Makrellen pga for mye vær til
patruljebåter. Hatt god øving i seiling på møtene.
Juletur til Totembu, Godeset speiderhytte sin hytte på Vier.
7 vandrere deltok på Jota Joti sammen med Sola speidere.
7 vandrere og 4 foreldre hadde oppgaver på fakkeltog og speidergudstjeneste, flere deltok.

Tatt fordypningsmerke folkedans og GPS.
Hatt et peffmøte og to lederplanleggingsmøter.
Hatt separate møter ons og tors men to felles møter for å styrke fellesskapet.
Tilbudt ekstra båtteori møter til 10 klassinger, kun 3 var interesserte. De har hatt 1 møte med
Jan Erik og får tilbud om ett eller to til i januar før de kan ta båtførerlappen.
Regel: Mobilforbud på møter, alle møter i skjorte og skjerf hvis ikke må de hjem og hente.
Mona Sletten, troppsleder

Halvårsrapport 1. halvår 2018 - Rovere
Ole og Bjørnar ble stemt opp til roverlagsleder i januar etter at Terje gikk av. Vi startet med å
ha møte hver mandag. På møter seilte vi etter påske og før det så har vi klatret og tatt
merker. Vi har snakket med Sigurd om hvilke sertifikat vi vil ta som D5L sertifikatet.
Hatt flere møter med stort oppmøte.
Turer:
Vi har hatt skitur til hytta til Bjørnar i april
Rovertokt sammen med vandrerene i mai
Sjøspeider Leir påLlindøy
Frafall
Stine og Siri Linn Rooyakkers meldte seg ut.
I sommerferien kom Stine Lill tilbake fra USA etter et års fraværVi tok fotomerket og arbeider videre mot alltid beredt merket.
Bjørnar Mygland, roverlagsleder

Halvårsrapport 2. halvår 2018 - Rovere
Enhet: Rovere (Man 1830-2000)
Enhetsleder: Bjørnar Mygland
Enhetsassistenter: Mathias Olsen Hatlestad og Ole Sletten.

Møter
Vi har møte hver mandag med kun 2 unntak. Fra skolestart til høstferien har vi hatt seile
møter ute og hatt et møte hvor vi har jobbet med kreativitet. Vi avsluttet dette halvåret med
film inne på roverrommet.

Medlemmer
I dag er det 30 medlemmer i Tananger roverlag men det er kun en liten del av medlemmene
som er aktive. Det skal kanskje komme en fra 2. Sandnes som ønsker å bli med i vårt

roverlag. Ole Sletten har sagt opp som medvirkende roverleder men er alltid tilgjengelig hvis
hjelp trengs.

Turer
Vi har hatt en tur dette halvåret hvor vi dro på Horvehytta og hadde juleavslutning. Vi reiste
opp som en god gjeng på 7 stykker Turen skulle egentlig benyttes som roveropptak for andre
års rovere, men planleggelsen av dette ble ikke gjennomført.

Våre mål for neste år
-

Arrangere to turer til Horve hytta
Fullføre minst ett tokt på sjøen før sommeren
Få inn nye medlemmer
Arrangere opplegg sammen med andre roverlag
Engasjere rovere til å delta på dugnad

Annet
-

Mathias har lagt en god oversikt over roverpoeng
Opprettet instagram bruker for roverlaget
Hatt skøytedag samme med Hinna og Riska roverlag.
Har oversikt over hvem som har møtt opp på hvilke møter

Dugnadsenheten 2. halvår-rapport
Enhetsleder: Vetle Eide
Medlemmer: 10
Dugnadsenheten består av frivillige fra hovedsakelig vandrere og rovere, med ekstra hjelp de
gangene det trengs fra foreldre eller andre ressurspersoner. Det arbeides kontinuerlig for å
holde materiellet til speideren vedlikeholdt, med mest fokus på båter og naust. Det er møte
en gang i uken med middag før arbeidet begynner. Dette som en liten bonus til de som er
med. Hvor mange som kommer på hvert møte varierer fra 4 til 8 speidere. Mye har blitt gjort
etter sommeren, med vedlikehold på båter, naust, brygger og annet materiell nede ved
naustet. Strømmaster er montert og koblet opp, dugnadsenheten hjalp godt til under nedrigg
av Makrellen og patruljebåtene og sørget for at det gikk ordentlig for seg. Alle motorer ble
ordentlig klargjort for vinteren og satt bort slik at de er klare til neste år. Før småspeiderne
dro på tur til Horve var det to stk som laget til en provisorisk tetting av taket på gapahuken
slik at det er tørt. Litt av det som har blitt gjort.
Arbeid blir også gjort på Makrellen, den ble seilt til 2. Sandnes sitt område der vi får ligge
med Makrellen over vinteren. Der skal det bli gjort litt elektrisk vedlikehold i tillegg til lakkering
av dekk og annet årlig vedlikehold.
Møtevirksomheten holdt på frem til starten på november. Etter dette ble været mørkere og
kaldere, ønsket om å stå ute å arbeide var mindre i tillegg til at båter og utstyr var klargjort for
vinteren. Det var merkbart færre som deltok på møtene og mindre å gjør, så
møtevirksomheten ble satt på pause og vi vil starte igjen i løpet av februar for å klargjør til
våren og den store fellesdugnaden som kommer da.
Stor takk til alle vandrere, rovere, foreldre og andre som har hjulpet oss i år!

Årsrapport foreldreklubben 2018
Foreldreklubben består av:
Else Johanne Tjørsvaag (fram til sommeren)
Therese Engen Bjørvik (fram til høsten)
Arild Hegerland

Kosekvelder.
Vi har hatt tre kosekvelder 1. halvår 2018 og tre kosekvelder 2. halvår 2018. Kosekveldene
er fra 17.30 – 19.00. Lederne står for leker og organisering, mens foreldrene står for
innsatsen på kjøkkenet. Vi selger lapper, pizza, pølser, brus, slikkepinner og popcorn.
På kosekvelden i februar hadde vi karneval. Speiderne kom i mange flotte kostymer.
På kosekvelden i oktober var det samtidig marked med inntekt til TV-aksjonen.
Det har vært varierende oppmøte på kosekveldene Kosekveldene har mye kollidert med
Jesha, men nå vet vi når tid de har disse. Kosekvelden med karneval hadde veldig godt
oppmøte. Dårlig oppslutning på TV-aksjonen/marked.

Basar 03.03.18
Basaren er et samarbeid mellom foreldreklubben og speiderlederne. Speiderlederne ordner
innkjøp og organisering, mens foreldreklubben i samarbeid med foreldre står for kjøkkenet.
Det var god oppslutning på kjøkken – foreldre og ledere gjorde en flott innsats..

17. mai:
Været var bra på 17. mai. Foreldre som deltok gjorde en kjempegod innsats. Det var god
stemning og godt salg. Vi fikk solgt ut nesten alt av pølser, hamburgere og kaker.

Årsfest 04. november:
Foreldreklubben bidro til arrangementet med tilrettelegging av kaker, kaffe og brus og
rydding etter festen. Beverforeldre leverte kaker. Mat og drikke ble satt på langbord langs
den ene siden av gangen i kirken. Vi leide ikke kafèrommet, så det ble litt kaotisk. Liten
kontroll med brusutdeling.. Det fungerte veldig bra å ha årsfest i kirken. Folk var også flinke
til å følge med på fremføringer på scenen. Det var god underholdning fra speiderne.

Takk til alle speidere og foreldre for innsatsen i året som har gått. Takk for lodd som er solgt,
gevinster som er levert og kaker som er bakt.
Arild Hegerland

Årsrapport Havsprut 2018
Havsprut har kommet ut i 41 år. Det var veldig usikkert om vi skulle fortsette for bidragyterne
klarte ikke å holde tidsfrister, men det er lovet bedring. Derfor fortsetter det enda ett år..
Bladet kom ut fire ganger der det fjerde nummeret ble delt ut på første møte over nyttår for å
få med juleaktivitetene. Opplaget har også i 2018 vært på 225/250.
Ansvarlig redaktører er Lovise Mæland og Blest v/Geir Mæland. Flest mulig av bladene blir
levert; også dette av redaktør. Unntaket er de som bor for langt vekk.
Blest AS v/ Geir Mæland har også ansvar for oppsett og trykking av Havsprut.
Enhetslederne har vært veldig aktive (etter en del påtrykk) og produsert mye stoff til Havsprut
noe som har resultert i mange sider pr. nummer, det høyeste var 64. Det blir en del masing
for å få alt på plass til riktig tid. Vi skylder alle både redaksjon, trykkeri og annonsør å holde
fristene Speidere kan ønske fritak for å ha bilde i Havsprut. Dette må vi respektere..
Vi har i 2018 hatt annonseinntekter på kr. 47750,-(oppgang på kr. 750 fra året før) som skal
dekke trykkerikostnader. Annonseprisene er som følger:
Helside
Halvside
¼ side
1/8 side

kr. 4000,-/år
kr. 2000,-/år
kr. 1000,-/år
kr. 750,-/år

Samme pris både for farge og sort/hvitt.

Abonnementsprisen på Havsprut er kr.100,-. Dette betales via hvert enkelt medlems
kontingent (unntatt ledere), og blir godskrevet Havspruts konto. I 2018 var det 168 betalende.
Havsprut distribueres til gruppens medlemmer, annonsører, andre speidergrupper,
institusjoner, skoler, offentlige kontorer og en noen privatpersoner som har eller har hatt
tilknytning til gruppen, f.eks. tidligere gruppeledere.
Lovise Mæland

Årsrapport Horvehytta 2018
Horvehytta holder fortsatt god bruksstand.
Det ble ikke gjennomført noen felles dugnad på Horve i 2018, men rovere var oppe
og ordnet en midlertidig løsning på lekkasjen i taket på gapahuken. Det må etter
hvert tas stilling til om denne løsningen er tilfredsstillende eller om noe må gjøres
med taket.
Lyse skiftet ut den gamle strømmåleren i slutten av juni.

Uteområdet ved inngangsdøren bør oppgraderes noe à fikse på platting m.m. Det
må også settes inn ny lås så fort som mulig da denne ikke lenger fungerer.
Det er planlagt en ”dugnad” i løpet av våren 2019 hvor vasking/oppryddning og
enkelt forefallende arbeid står på agendaen.
Det er viktig at alle som benytter hytta gir tilbakemelding på eventuelle mangler, og
ikke minst forlater hytta og området i samme stand som da de kom.
Det er gledelig å se at flere enheter har benyttet Horvehytta i 2018, noe vi håper de
fortsetter å gjøre også kommende år!
Med hilsen
Bjørg Egelandsdal Olsen og Camilla Egelandsdal, hytteansvarlige

Årsrapport joller 2018

Dugnadsgjengen som møtes hver mandag, sørget for å reparere og vedlikeholde alle jollene
i løpet av vinter og vår. Den siste klargjøringen skjer som en del av helgedugnadene rett før
sesongstart.
Askeladden:
3 av jollene ble klargjort og sjøsatt før sesongen, den siste er under arbeid på land..
Disse jollene egner seg svært godt til formålet. De har allerede blitt brukt av flere enheter enn
stifinnerne, som de var tiltenkt. Småspeidere har også nytte av bruken, under kyndig ledelse
og læring selvsagt. Askeladden jollene har tilhørende påhengsmotorer, lagret i container.
VG-joller:
Alle 8 jollene ble klargjort for seil eller årer til sesongstart.
A-joller/ 1-kronen:
Alle 6 jollene ble klargjort for sesongen.
Utleie til årets sjøspeiderleir:
2 av Askeladden jollene og 4 A-joller ble utleid til leiren. Vi sørget for transport til og fra leiren
på Lindøy. Jollene ble brukt i programmet, og ga en svært god inntekt til gruppen.
Dugnadsgjengen

Årsrapport patruljebåter 2018

Sjøsprut (kjøpt brukt ca 1994) ble klargjort for utleie til årets sjøspeiderleir på Lindøy. Den
ble brukt i haikeprogrammet under hele leiren. Deretter ble de viktigste komponentene
demontert og tatt vare på, før den ble levert til resirkulering/makulering etter leiren. Båten ble
ikke brukt til annen aktivitet i flere år, og gruppeledelsen besluttet å avhende den, etter råd
fra skippermøtet tidligere i år.
Sjøskvett (kjøpt brukt 2009) er operativ og har vært brukt på møter og tokt gjennom
sesongen. Dugnadsgjengen har oppgradert båten teknisk, og vasket godt ut innvendig før
sesongen. I tillegg ble den leid ut til årets leir med godt resultat.
Sjørokk (kjøpt brukt 2013) ble reparert på Siddis plast sist vinter, etter grunnstøtinger som
resulterte i en forsikringsskade. Vi besluttet å reparere den, for så å oppgradere den
innvendig til fremtidig bruk. Den ble klargjort og leid ut til årets leir.
Dessverre ble fartøyet utsatt for enda en grunnstøting under fart i sommer, og det ser ut som
dette har medført tilsvarende skade som tidligere. Vurderinger gjøres m.h.t.videre fremdrift…
Båten holdes flytende inntil avgjørelse er tatt.
Sjønøkk (overtatt brukt 2013) er operativ og har vært brukt en del på møter og tokt gjennom
sesongen. Dugnadsgjengen har foretatt grundig utvask og ferdigstilling til sesongen. Utleid til
årets leir med godt resultat.
Sjøbris (overtatt som gave 2014) er operativ og har vært brukt på møter og tokt gjennom
sesongen. Dugnadsgjengen har foretatt grundig utvask og klargjøring for sesongen og utleie
til årets leir, med godt resultat.
Endringer i organiseringen av dugnadsarbeidet, samt vandrernes ønsker om egne
patruljebåter legger grunnlaget for bedre bruk og vedlikehold i tiden som kommer.
Dugnadsgjengen

Årsrapport Makrellen 2018

Dugnader / innsats
Årets dugnadsinnsats har vært på et mer normalt nivå frem til høsten. Deretter har
dugnadsgjengen flyttet Makrellen til Sandnes, rigget ned og tatt den inn i hallen til våre
venner i 2.Sandnes sjø. Der foretas overflatereparasjoner av dekk, med påføring av rikelige
mengder extreme coat før sesongstart. I tillegg gjøres det overflategrunning og maling av
utvendig skrog.

Skade og sikring
Det har ikke oppstått skader eller grunnstøtinger i løpet av året, på tross av at båten har vært
i aktivt egen bruk, samt utleid til bruk under årets sjøspeiderleir på Lindøy.
Med bakgrunn i at det er ungdom og unge skippere som har påtatt seg årets oppgradering,
regner vi med at disse også ivaretar fartøyet på en god måte for fremtiden.
Alt verktøy og utstyr av større verdi har vært låst inn i forsikringsgodkjent stålcontainer, og i
motorrommet i naustet.

Makrellen i bruk
Fartøyet har vært i aktivt bruk av alle enheter i gruppen, på møter og tokt. I tillegg har den
deltatt i armada før årets leir. Deretter blitt aktivt brukt under haikeprogram og annet i løpet
av leiren på Lindøy.
I sesongen vår og høst er det stor etterspørsel fra alle enheter om bruk på møtene, og takket
være alle våre unge skippere finner vi gode løsninger for gruppen.
I løpet av dette året har mange hundre speidere fått gleden av å være om bord, på kortere
eller lengre turer.
Undertegnede vil rette en spesielt stor takk til vår dyktige og arbeidsomme dugnadsgjeng og
skippere, som bidrar til kontinuiteten i arbeidet vårt. Dette kan de gjøre med god forvisning
om at tidligere års innsats fra motor-teamet, skippere og tidligere Makrellenutvalg har lagt
grunnlaget for at skøyta utgjør et svært positivt bidrag i Tananger.

Makrellen fremstår som et enestående eksempel på hvordan en seilskøyte behandles og
brukes i opplæringen av barn og unge.
Sigurd Mo
Fartøyansvarlig

Satsningsområder og mål for Norges Speiderforbund
Forbundets strategiske plan går fram til 2024 og sier at:
Speidere vil ut,
patruljen tar ansvar,
speiding når flere
Formålsparagraf
§ 1-5-1 Norges speiderforbunds formål er å utvikle mennesker til selvstendighet og til å ta
aktivt ansvar i samfunnet i samsvar med idealene fra speiderløftet og speiderloven.
Speidere vil ut:
Langtidsmål 2015-2024
- Alle medlemmer utforsker naturen, og inviterer andre til å være med.
- Alle medlemmene har grunnleggende kompetanse innen det enkle friluftslivet.
- Alle medlemmer utfordres gjennom relevante og spennende programaktiviteter og
arrangementer.
- Alle medlemmer øker sin deltakelse i demokratiske prosesser i organisasjonen.
- Speidere bidrar konstruktivt i samfunnsdebatten, og oppleves som
engasjerte/inspirerende, løsningsorienterte og reflekterte.
- Flere av våre medlemmer opplever verden gjennom internasjonal speiding, og
kjenner tilhørigheten til en verdensomspennende bevegelse.
Patruljen tar ansvar:
Langtidsmål 2015-2024
- Alle nivåer i organisasjonen bruker patruljesystemet, og gruppene har aktive
førerpatruljer.
- Alle patruljene deltar jevnlig i egenstyrte patruljeaktiviteter, -møter og –turer.
- Flere av gruppene deltar i nasjonale eller internasjonale prosjekter, eller
gjennomfører egne.
- Alle rovere og ledere tar aktivt ansvar for sin egen lederutvikling gjennom tilbud om
en effektiv og tydelig lederutdanning.
- Alle ledere/patruljeførere er kjent med og bruker speidermetoden aktivt.
- Alle ledere/patruljeførere er kjent med og bruker treningsprogrammet aktivt.
Speiding når flere:
Langtidsmål 2015-2024
- Flere barn og unge begynner i speideren, og flere av speiderne fortsetter i / går over
til neste enhet.
- Flere barn og unge får tilbud om speiding gjennom nystarting av grupper i områder
med potensiale for speiding.
- Alle grupper fokuserer på å gjøre seg attraktive gjennom ambisiøse aktiviteter, positiv
synlighet, forenkling av rutiner og et godt ledermiljø.
- Flere engasjerer seg i langvarige og kortvarige verv på alle nivåer i organisasjonen.
- Alle nåværende og nye medlemmer føler seg velkomne, og får muligheter til å ta
ansvar og bidra med sin kompetanse.
- Flere grupper er synlige bidragsytere i lokalsamfunnet gjennom aktiviteter for ikkespeidere, prosjekter i nærmiljøet og lokale samarbeid.
- Flere av forbundets prosjekter og satsinger skjer i samarbeid med andre nasjonale
samfunnsaktører og internasjonale organisasjoner.

NSF’s ARBEIDSPLAN FOR 2019 OG 2020
Gruppe- og kretsutvikling
Vi vil aktivt legge til rette for at regionale og nasjonale ressurspersoner kan bistå grupper og
kretser innenfor temaer som lederrekruttering, ungt lederskap, kommunikasjon,
speiderprogram, vekst og administrasjon.
Gjennom et eget prosjekt hvor det kan planlegges nøye, langsiktig og målrettet, vil vi sikre
kvalitet, læring og gjennomføringskraft for bruken av midlene. Vi vil også sørge for at de
nasjonale ressurspersonene blir godt ivaretatt. Dette handler både om rekruttering og
opplæring, og om å sikre motivasjon og overskudd hos ressurspersonene over tid. En
forventning til resultatet av denne satsingen er både flere medlemmer og at medlemmene blir
hos oss lengre.
Det skal aktivt jobbes med tiltak for hvordan man skal sørge for at speiderne fortsetter i neste
enhet.
Vi vil styrke speiderprogramkompetansen i speidergruppene gjennom opplæring,
aktivitetsopplegg og temaår/prosjektmerke.
Gjennom satsingen på nasjonale ressurspersoner vil vi også bygge opp under etablering av
nye speidergrupper ved å tilby løsninger for å skape gode speidermiljøer hvor nye ledere
føler seg ivaretatt og hjulpet gjennom prosessen.
Ungt lederskap
Vi ønsker å gi patruljeførere og ledere påfyll, økt kompetanse og bedre muligheter til å dele
erfaringer ved å gjennomføre nasjonale patruljeførersamlinger i 2019 (pilot) og 2020
(fullskala). Dette skal bidra til at vi beholder flere medlemmer i overgang mellom enhetene og
til økt bruk av patruljesystemet i alle aldersgrupper. Patruljeførersamlingen skal også bidra til
at flere grupper bruker patruljesystemet inn mot landsleir 2021.
Vi vil utvikle ungt lederskap gjennom å ta vare på og videreføre blant annet Oppdrag:
Førerpatruljen og satsingen Patruljen i samfunnet.
Erfaringer fra arbeidet med ungt lederskap og samfunnsansvar i kontingenten til
verdensjamboreen i USA i 2019 skal brukes videre i organisasjonen.
Det skal aktivt satses på rovere de neste årene. Det skal aktivt satses på rovere som en
ressurs i Norges speiderforbund. Dette skal vi gjøre ved å videreføre nasjonalt trinn 2 for
rovere og unge ledere fra 2016 og 2018, og tilpasse dette i de nye kursplanene.
Trygge og inkluderende møteplasser
Vi vil fortsette arbeidet med å utvikle trygge og inkluderende møteplasser for alle i Norges
speiderforbund. Opplæringen settes i system på alle nivåer (grupper, kretser, ledertrenere).
Det skal utarbeides sjekklister og beredskapsplaner for nasjonale og internasjonale
arrangementer. Det lages e-kurs for å nå ulike målgrupper.
Synlighet
Vi skal kommunisere tydelig hva det vil si å være speider. Dette gjelder på både nasjonalt og
lokalt nivå. Vi vil nå både egne medlemmer, potensielle speidere og deres foreldre,
beslutningstakere og opinionsdannere. Dette innebærer en spisset kommunikasjonsstrategi
som også omfatter en speiderpolitisk plattform. Vi vil utvikle og ta i bruk nye måter å

aktivisere medlemmene våre på, samtidig som disse måtene gjør oss synlige for viktige
eksterne målgrupper. Vi skal ha fokus på å nå ut i eksterne kanaler. I tillegg vil vi fortsatt
videreutvikle våre egne kanaler, for eksempel nettsider og medlemsblad. Dette forutsetter
tilgjengelige ressurser.

Landsleir 2021
Landsleir er Norges speiderforbunds viktigste og største arrangement, og avgjørende for
rekruttering og for å holde på motivasjonen til speidere, rovere og ledere. Vi vil prioritere
arbeidet med Landsleir 2021 i perioden, slik at landsleiren engasjerer hele landet og styrker
visjonen: Speidere vil ut, Patruljen tar ansvar og Speiding når flere.
Se ellers www.speiding.no for utfyllende informasjon fra forbundet.
Vesterlen krets bygger på de samme verdiene, og har utarbeidet delmål som er presentert
under strategisk plan på:www.vesterlenkrets.no
Vi gjør forbundets og kretsens mål for 2016-24 til egne ved å tilpasse dem våre lokale
forhold.

1. Tananger Sjø sine satsningsområder 2019-2020
Gruppen vil ha NSF’s hovedsatsningsområder (2015-2024) som rettesnor for all vår
speidervirksomhet. Imidlertid vil gruppens og enhetenes satsningsområder også
være bestemt av enhetenes sammensetning og at vi er en sjøspeidergruppe.

-

-

Speidere vil ut
Utforske naturen ved turer og arrangement.
Utvikle kompetanse innen friluftsliv på sjø og land.
Deltagelse i demokratiske prosesser i gruppen.
Delta i samfunnsdebatt – gruppen deltar på speideraksjonen minimum hvert 2. år
(Årstall partall).
Patruljen tar ansvar
Enhetene bruker patruljesystemet og har aktive førerpatruljer.
Patruljene deltar i egenstyrte patruljeaktiviteter, -møter og –turer.
Delta i nasjonale eller internasjonal prosjekt eller gjennomfører egne.
Alle rovere og ledere gjennomfører egen lederutvikling gjennom kurs i gruppe, krets
nettverk og forbund.
Alle ledere/patruljeførere kjenner og bruker speidermetoden.
Alle enheter kjenner og bruker treningsprogrammet aktivt.
Speiding når flere
Arbeide for at speidere og ledere fortsetter i / går over til neste enhet.
Fokusere på å gjøre gruppen attraktiv for nye speidere og ledere gjennom aktiviteter,
positiv synlighet, forenkling av rutiner og godt ledermiljø.
Arbeide med å få nye medlemmer til å føle seg velkomne og nyttige i gruppen.
Gjennomføre aktivitet(er) for ikke-speidere i nærmiljøet, gjerne i samarbeid med
andre organisasjoner.
Arbeide bevisst for å øke mangfoldet både kulturelt og etnisk.

Vi har også andre områder vi vil fokusere på:
- Aktiv deltagelse på kretsleir Camp 773.
- Seilas i armada til København
- Patruljebåt-seilas til Sørlandet
- Jevnlig opprusting av båtmateriell og utstyr for å tilfredsstille krav og behov.
- 5. klassingene skal gjennomgå aspiranttid.
- 8. klassingene bør gjennomgå aspiranttid.
- Speidere og rovere oppmuntres til å stille på gruppeting. Alle over 12 år inviteres. For
speidere under 12 år, velges det representanter; 1 pr. 10.
- Gruppens enheter bruker beredskapsplanen under turer og møter; hjemme-leder.
- Ledere/speidere deltar på kretsens arrangement der det er relevant.
- Videreføre arbeidet for nytt bygg i havnen.
- Pådriver for å få speiderhuset oppgradert og vedlikeholdt
- Vedlikeholde Krabbekroken utvendig, både bygg og område
- WEB sidene er oppdatert og alle enheter bruker sidene.
- Være kreative og tilby speiderne nye og spennende aktiviteter.
- Kontinuerlig vedlikehold av Horve-hytta for å gjøre den attraktiv for ledere/speidere.
- Ferdigstille Askeladdene.
- Ha det ryddig og oversiktlig på alle speider-lokaliteter.

I tillegg til satsningsområdene, skal vi alltid være bevisst at speideren har 5 elementer;
Livskvalitet, Kreativitet, Vennskap, Samfunnsengasjement og Friluftsliv som grunnpilarer
og at vi skal ha noe av hvert av disse elementene med i programmet for å drive fullverdig
speiding. De enkelte enheter har et antall krav som skal gjennomføres under hvert
program-merke. Dette, sammen med fordypningsmerker, utfordringer, overnattinger ute
og prosjekt, kan ende opp i Speidersjefens topputmerkelse for stifinnere, vandrere og
rovere. Vi har også Jeg-er-beredt merket som skal tas av alle speidere i alle enheter
med nye og mer utfordrende krav for hver enhet, mer individuelt for hver enhet.
Medlemstall i gruppen gikk i 2018 ned fra 244 til 214, en nedgang på 30 medlemmer..
Vi har god rekruttering og det er en utfordring å gjøre speidertiden interessant for alle
aldersgrupper. Vi må synliggjøre gruppen og speiderarbeidet både i nærmiljø og i media.
Medlemsmassen holdes omtrent konstant og det tilstrebes ledere av begge kjønn i alle
enheter både på møter og ikke minst på turer. Lederne skal være godkjent og skal
gjennomføre NSF’s grunntrening. Alle ledere skal ha politiattest. Også rovere som
utfører ledergjerning skal ha politiattest. Også aktuelle emnekurs både interne og
eksterne anbefales og oppfordres til.

Gruppens ledere er i prosjekter som står for pengeinnbringende aktiviteter. Å delta på
gruppeting er viktig både for speidere og ledere. Her får man ta del i diskusjoner og
komme med egne meninger samtidig som man hører andre sine argument. Det skal
være faste lederpatruljemøter; representanter i denne, innkaller til enhetsmøter for den
enkelte enhet. Lederpatruljen har den daglige driften av gruppen, større prosjekt avgjøres
av gruppeting/årsmøte.

Det skal være en progresjon fra enhet til enhet. Det er derfor viktig at de enkelte enheter
kjenner programmet for den eldre/yngre aldersgruppe og ikke plukker av dette
programmet. En patruljefører skal føle at han/hun får oppgaver som han mestrer, men
som likevel er utfordrende. Stifinner- og vandrertroppen må markedsføre og synliggjøre
seg i nærmiljøet for å vise at vi er en organisasjon av både barn og unge. Dette kan
gjøres ved å vise seilferdigheter, ved andre former for friluftsliv og også vår holdning og
oppførsel. Det er viktig å delta på 17. mai og Tanangerdager.
Når det gjelder sjøspeiderbiten, har vi en god progresjon med merker/sertifikater og båter
i forskjellig størrelse og vanskelighetsgrad. Speiderne ønsker å dra på turer, både med
og uten båter. Vi gir speiderne et veldig godt turtilbud. Stifinner- og vandrerpatruljene
skal motiveres til å dra på egne patruljeturer enten på sjøen eller til lands.
Alle medlemmer over 12 år pluss 1 pr. 10 av speidere under 12 år, inviteres til gruppeting
2 ganger i året. Alle får skriftlig innkalling og gruppeting legges opp med hensyn til
tidspunkt og agenda som kan tiltrekke den yngre aldersgruppen. Gruppen ønsker at
ledere, speider- og roverrepresentanter deltar på kretsting.
I beverne kalles patruljene familier, i flokkene kalles patruljene for lanterner og har sjøen
som ramme. I stifinner- og vandrer er også sjøen rammen omkring arbeidet. Her er
oppdelingen i patruljer. Samarbeid med andre grupper i kretsen er stimulerende for
speidere (og ledere).

Hvert år er det overgang fra de enkelte enheter. Antall speidere varierer og vi vil ha så
mange enheter av hver aldersgruppe som antall ledere og speidere tilsier. Det blir inntak
av bevere og småspeidere om høsten og også mulighet for å begynne i de andre
enhetene hvis plass. Vi ønsker ikke at medlemmer ”siger inn” gjennom hele året da dette
vanskeliggjør arbeidet og progresjonen. Hvis det er plass i en enhet, kan lederne
bestemme inntak over nyttår i tillegg. Ledersituasjonen kunne vært bedre i kommende år
Det er ønskelig med flere, aktive ledere i enhetene. Det er ønskelig at rovere er med som
ledere – dette gjelder i alle enheter. Målet er at flest mulig ledere fortsetter og at de følger
barna ”oppover”. Det er viktig at alle ledere føler at de er til nytte, og blir tatt godt vare
på. Vi skal fortsatt konsentrere arbeidet med å holde på ungdom i ungdomsskolealder.
Ved synliggjøring i nærmiljøet og gode, spennende tilbud til denne aldersgruppen, viser
vi da at vi også er en ungdomsorganisasjon og vi tror at flere vil bli med i gruppen vår.
Det skal være tøft å være speider! Det er viktig at stifinnerne blir kjent med vandrere
også utenom sommerleirene. Dette for at de skal kjenne dem og bli tryggere. Dette vil
motvirke at mange slutter i overgangen.
Roverne har et eget roverprogram med egne merker, utfordringer og jeg-er-beredt. Det
er viktig at roverne har egne møter, turer og aktiviteter enten alene eller sammen med
andre rovere/grupper. Noen rovere er medlem av RBS. Vi vil tilby rovere engasjement
med båter og på turer og gi dem tilbud om å delta på kretsarrangement.
En dugnadsgruppe bestående av rovere som kun ønsker å jobbe, er etablert.
Foruten at vi har en god lederstab, er det også viktig med god dialog med foreldre.
Vi har en foreldreklubb med 2 ledere (for tiden bare 1) og der foreldre blir kalt ut til
diverse dugnader som kosekveld, basar, karneval, 17. mai og årsfest.
Foreldreforeningen består av dugnadsansvarlige.
For alle større gruppearrangement er det prosjektgrupper som tar seg av både
planlegging, gjennomføring og evaluering, samt skriver til Havsprut.

Gruppeleder/lederpatruljen/dugnadsansvarlig innkaller til møter når det er behov for
dugnader på båtutstyr eller andre områder (hytte, speiderhus, containere, uteområder,
m.m.).
Hvert år får speiderne tilbud om storleir. Den årlige leiren skal være den store
utfordringen, det er den aktiviteten som skal gjøre at speidere som er på ”vippet” til å
slutte, fortsetter i enda ett år.
Det er viktig med innspill til Solabladet og Stavanger Aftenblad. Vi må være mest mulig
synlig på en positiv og rekrutterende måte. Vi bør også markedsføre oss godt på skoler
og med plakater. Gode og oppdaterte WEB-sider er viktig. Havsprut blir sendt til alle
venteværelser og aviser i distriktet, kommunale kontor og annonsører.
Metoder for å nå målene
A. Oppgaver som allerede er innarbeidet:
a)
Gruppen og enhetene er ansvarlig for å gi tilbud og nye utfordringer til alle
speidere innen friluftsliv, både på sjø og på land, både i nærmiljøet og
eksternt. Det skal være progresjon i arbeidet.
b)
Vi skal følge NSF og kretsens satsningsområder men tilpasser det til egne
forhold.
c)
Alle enheter bruker treningsprogram og tar fordypningsmerker,
programmerker, utfordring og jeg-er-beredt.
d)
Alle enheter følger sjøspeiderutvikling med sertifikater og
sjøspeidermerker.
e)
Gruppen deltar på leirer arrangert av krets og forbund og tilbyr
utenlandsleir hvert 4. år. Sommerleirene skal vare min. 1 uke.
f)
Gruppen arrangerer minst ett sosialt arrangement årlig for ledere
B. Oppgaver, i tillegg til hovedsatsningsområder, som vi skal jobbe videre med
a)
Opplæring innen sjøspeiding for speidere og ledere.
b)
Være kvalitets- og sikkerhetsbevisst i alle ledd og enheter og alle
aktiviteter vi tilbyr speiderne.
c)
Arbeide videre med å utvikle gode førerpatruljer både i stifinner og
vandrer.
d)
Flest mulig ledere gjennomfører grunntrening.
e)
Fortsette samarbeidet med 21st Aberdeen, invitere dem med på større
leirer og dra på leirer sammen med dem i inn- og utland.
f)
Samarbeid med andre speidergrupper.
(Opplistingen er ikke prioritert – alle ledd er viktige for å nå målet som er god
speiding for den enkelte og en utviklende og god ledertid for den enkelte leder.)

Planer for driften
Ledersituasjonen
For å kunne tilby en kvalitativ god speidertid for våre medlemmer, er vi avhengig av
entusiastiske ledere som ikke blir fort ”utbrent”. En annen betingelse er at lederstaben er stor
nok, slik at det ikke faller for mye på hver enkelt. På seilmøter kan det være viktig å trekke
eldre speidere/rovere inn som instruktører. Det er viktig for speideren/roveren, og det er også
viktig for de yngre som ser opp til eldre speidere og det kan forlenge speidertiden og

kvaliteten på møtene. Det er naturlig for ledere å gå ”gradene” oppover. Det er ønskelig at
bever- og flokkledere blir med på sommerleirer for å få et innblikk i arbeidet som blir gjort her.
Imidlertid er det en forutsetning at minst en av troppens ledere (både stifinner og vandrer)
drar på sommerleir med troppene. Dette gjelder ikke bare de ”populære” leirene. Inntak av
ledere til bever og flokk er nødvendig. Det er her rekrutteringen skjer gjennom lapper på
skolen, plakater og web-sider. En egen komitè er oppnevnt for å lage noe sosialt for lederne.
Ledere med speiderbakgrunn er en fordel, men alt kan læres, og er ikke en forutsetning for å
kunne bli en god leder, interessen er det viktigste samt å kunne kommunisere med
målgruppen g samarbeide med med-ledere. Både trening innad i enheten og kretsens kurs
er meget verdifulle for en ny leder, samt oppbakking fra de andre lederne og inkludering i
lederfellesskapet.
Horvehytta
Materiell og raier fra landsleir 2013 er fraktet opp og vil bli brukt til fortsatt hinderløype og
saget opp til bål-ved samt platting. Skifte dør i anneks. Le-vegg til anneks. Fikse dør til
kjeller. Forsterke/lage nytt gjerde rundt eiendommen for å hindre hester. Vaskedugnad.
Dugnader
Alle foreldre forplikter seg til minimum en heldags dugnad i året. Dette i tillegg til vask,
kosekvelder, kakebaking, kjøring, etc. Ledere og tillitsvalgte er fritatt for dagsdugnader, vask
og kosekveld-tjeneste på kjøkken, men er likevel forpliktet både ved møter, prosjektkomiteer
og gevinst til basar. Nye medlemslister ble sendt ut i 2018 og vi har startet registrering av
dugnad.
Dugnad på båter og maritimt materiell fortsetter. Hver vår arrangeres en større felles-dugnad
en helg i april.
Samarbeid med andre ressursgrupper/speidergrupper
Det oppfordres til fortsatt samarbeid med 2. Sandnes sjø og andre sjøspeidergrupper. Det er
viktig å ha samarbeidspartnere for å øke trivselen både blant ledere og speidere; dette
gjelder spesielt for de eldre speiderne og lederne og for å tilføre og kunne gi tips og råd og
også få nye innfallsvinkler på arbeidet vårt.
Vi ønsker et fortsatt samarbeid med Sørabygda KFUM/K og 1. Sola speidergruppe i
forbindelse med feiring av St. Georgsdag. Kontakt med kirke/menighet i Tananger i f.m.
fakkeltog/lysmesse opprettholdes.
Samarbeid med Lions i f.m. Tanangerdag og tenning av julegran.
Det er ønskelig at flere blir med på disse markeringene.
Arrangement
Gruppen akter fortsatt å delta på større leirer i regi av krets og forbund.
2019
Kretsleir Fureneset Camp 773 -tokt til København og/eller Sørlandet
2020
Leir i utlandet (Scotland) – Armada Vestlandet
2021
Landsleir Korsgård i Askim
2022
Sjøspeiderleir Bunnefjorden/Oslo
Vi deltar på kretsens konkurranser og samlinger der det passer for 1.Tananger Sjø.
Arrangement i lokalmiljøet, slik som 17. mai, og Tanangerdagene, vil vi fremdeles satse på.
Basar og høstutlodning vil stå på gruppens program også i kommende år.
Gruppen arrangerer årsfest i november med bl.a. opptagelse av nye bevere og småspeidere,
vimpler for lang og tro tjeneste, offentliggjøring av trekningsliste høstutlodning, lynutlodning
og underholdning. Det arrangeres Gruppens Weekend hvert år, i 2019 på Langøy.
Arrangementene gir i tillegg til et godt fellesskap, også et økonomisk overskudd til gruppen.

Gruppen vil arbeide for at speiderne viser igjen og representerer oss i lokalmiljøet på en
speidermessig fin måte og arbeide fram mot felles arrangement i nærmiljøet alene og
sammen med andre organisasjoner.

Handlingsplan Makrellen 2019

Makrellen under siste etappe til landsleiren i Bodø 2017

Følgende oppgaver vil være prioritert for den kommende sesong:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lage nye kryssholt med gjennomføringer
Fortsette overflatebehandlingen av dekk, m.m.
Overflatebehandle blokker og trenagler
Vurdere å forbedre innfesting av mesanmast
Gjennomgang av årskontroll
Overflatebehandling av skutesider
Oppfølging av drift og vedlikeholdshåndbok for båten
Inspeksjon og kontroll av alt sikkerhetsutstyr
Lage ny vinterpresenning
Innvendige overflatebehandlinger

Sigurd Mo

Økonomi
Økonomien er stabil. Ved tilskudd fra kommunen, legater, Sparebankstiftelsen, Frifond og
andre gaver samt egne dugnadsarbeider og lotterier får vi nok til driften. Det vil kontinuerlig
bli utgifter i forbindelse med Makrellen samt speiderhus og Krabbekrok. I tillegg også de
andre båtene, telt og annet utstyr. Vi har fått kr. 37000 til nye, gode lavvoer. Disse vil bli kjøpt
i 2019. Vi har også den daglige drift og uforutsette ting som kan dukke opp. Alle ledere må
tilstrebe å ikke overskride oppsatt budsjett-tall og ikke bruker mer av gruppens midler enn
nødvendig. Alle arrangement og turer skal/bør bære seg økonomisk.
De inntektsgivende arrangementene skal gå med overskudd og bør vurderes i henhold til
arbeid kontra inntekt.
Havsprut vil bli trykket av Blest. Annonseinntektene dekker trykkerikostnaden. Distribusjon
blir stort sett gjort ved leveranser siden vi ikke lenger har avtale om postutsendelse. Dårlige
tider innen oljenæringen rammer også annonseinntektene til Havsprut.

Vi håper på et godt samarbeid med kommunen, både økonomisk og med hensyn til
Krabbekroken og speiderhus. Det er også viktig at vi får bruke kommunens trykkeri.
Vi er videre avhengig av næringslivet når vi skal ut og få gevinster til høstutlodningen. Det er
derfor viktig at gruppen framstår som en gruppe med framdrift og at næringslivet blir gjort
kjent med viktigheten av at barn og ungdom er engasjert i en organisasjon med sunne
målsettinger og formålsparagraf både i Tananger, Sola og andre steder.
Gruppen har utarbeidet og oppdatert en oversiktlig organisasjonshåndbok med utfyllende
informasjon om gruppen. Alle ledere skal ha eksemplar av denne «boken».
Tananger, 31.12.18
For Lederpatruljen i 1. Tananger Sjøspeidergruppe
Eirik Vatne

Forslag til årsmøtet
Forslag 1:
Gruppen går til innkjøp av
5 stk kokeapparat, 1 stk til hvert fartøy. Patruljebåter og Makrellen.
Sjøspeidernettverket har fått innhentet spesialpriser på trygge diesel kokeapparat. Ordinær
pris er ca 30000.- pr stk. Vi får en spesialpris ved samlet kjøp til hele landet, på ca 15000.- pr
stk.
Forslag til budsjett for investering er 80.000.Rødsprit apparatene våre er ikke trygge, det skades barn i Norge hvert år med rødsprit, og
det vil komme reaksjoner hvis vi fortsetter bruken.
Denne investeringen kommer i tillegg til ordinær drift. Det forventes ordinær aktiv drift av alle
fartøy i inneværende år.
Sigurd Mo

Innstilling: Lederpatruljen går enstemmig inn for forslaget

Forslag 2:
1. Tananger sjø går til anskaffelse av samme hjemmeside som kretsen har.
Alt program legges enkelt ut på denne siden av den enkelte enhet.
Alle ledere får tilgang.
Det finne påmelding og avmeldingsknapp til det enkelte arrangement.
Pris for hjemmesiden er kr 4800 pr år.
Innstilling: Lederpatruljen ser positivt på dette forslaget.

Forslag 3:
Det etableres en ny budsjettpost: Markedsføring og rekruttering. I dette går Web-sider og
rekruttering av nye medlemmer. Gruppen må gjøre noe aktivt for å få flere medlemmer, selv
om vi ikke satser på kvantitet, men kvalitet. Begge deler er ønskelig.
I tillegg til kr. 4800,- for WEB-sider, avsettes kr. 5200,- til rekrutteringsmateriell. Totalt kr.
10000.
Innstilling: Lederpatruljen ser positivt på dette forslaget.

Regnskap konto 3206.20.34687 (leir Lindøy, armada og sykkeltur)
Saldo 01.01.18
36903,95
Leir Lindøy
103000
103000
Armada
11200
Sykkeltur
66600
89515,83
Omk
18
Renter
28
Balanse 31.12.18
25198,12
217731,95
217731,95
Saldo 01.01.19

Regnskap Havsprut
Saldo 01.01.18
Annonseinntekter
Trykking 4 nummer
Porto 4 nummer
Administrasjon
Omkostninger
168 speidere
Privat abonnement
Renter
Saldo 31.12.18

25198,12

54804,23
47750
60683
1493
600
16800
700
35
120089,23

Beholdning 01.01.19

57313,23
120089,23

57313,23

Regnskap Basar og høstutlodning
2018
Saldo 01.01.18

75368,59

Utgifter høstutlodning

7274,50

Utgifter basar

4063,40

Service til basar

7000,00

Resultat basar

29368,18

Resultat høstutlodning

71457,08

Overført til driftskonto
Renter

130000,00
50,00

Gebyrer

6,00

Balanse 31.12.18

27899,95
176243,85

Saldo bank 01.01.19

Regnskap Kapitalkonto 2018
Saldo 01.01.18
Overføringer/tilbakeføringer
Renter
Balanse 31.12.18

27899,95

1256284,00
205000,00
7264,00
1468548,00

Saldo 01.01.19

176243,85

1468548,00
1468548,00

1468548,00

Regnskapssammendrag for Foreldreklubben 2018
Konto ble avsluttet og beløp overført til driftskonto.

Regnskap/budsjett 2018 – Budsjett 2019

Budsjett Budsjett
2018
2019

Resultat 2018
Inntekter

Konto
101 Kontigenter / Havsprut
102 komm.tilskudd utstyr/lokale
104 Grasrotandelen
105 renter
110 17 mai
111 Tanangerdagene
112 Høstutlodning / Basar
113 Sponsorer / legat
114 inntekter Makrellen
115 utleie av båter / utstyr
116 Salg av effekter
117 MVA refusjon
119 Andre inntekter
120 Gruppens Weekend
121 Prosjekter
122 Årsfest
Sum inntekter

Kostnader 201 Gruppen
202 Bevere
203 Småspeiderne
204 Stifinnere
205 Vandrere
206 Rovere
207 Ledere
208 Kurs
209 Gaver / utmerkelser
210 Speiderhus
211 Containere
212 Horve hytte
213 Krabbekroken
214 Naust
215 Brygger
216 Dugnads-arbeid - enhet
220 Makrellen
221 Patruljebåter
222 Drivstoff alle båter
224 Joller
225 Kanoer
226 Følgebåter
230 Forsikring båter

Bevegelse
5 743,00
91 971,06
22 156,47
28,00
44 685,36
10 371,44
129 661,25
80 000,00
5 500,00
129 000,00
4 632,00
22 626,00
1 959,09
2 498,47
0,00
6 173,08
557 005,22
4 338,69
3 444,99
12 573,57
13 089,26
10 742,96
3 611,82
115,00
7 250,00
13 515,60
0,00
5 084,90
2 573,48
7 312,94
3 760,93
14 603,57
15 037,40
2 391,60
15 356,98
24 945,16
17 484,54
1 599,37
750,00
289,00
0,00
23 592,00

13 100
100 000
17 000
0
30 000
10 000
100 000
150 000
15 000
15 000
2 000
20 000
15 000
1 000
0
5 000
493 100

10 000
80 000
20 000
0
30 000
10 000
90 000
150 000
15 000
10 000
2 000
25 000
22 000
1 000
0
5 000
460 000

6 000
7 000
7 000
15 000
15 000
10 000
5 000
30 000
10 000

5 000
7 000
10 000
15 000
15 000
10 000
5 000
30 000
15 000

55 000
0
10 000
15 000
7 000
25 000
15 000
50 000
60 000
15 000
10 000
2 000
4 000

15 000
0
10 000
7 000
10 000
25 000
10 000
50 000
30 000
15 000
4 000
0
1 000

25 000

25 000

231 Forsikring bygninger
232 Forsikring utstyr + tilhenger
233 Administrasjon
234 Sommerleir
235 Andre arrangementer
236 Armada / seilaser
239 Andre utgifter
240 Kjøp av utstyr (budsjettert)
241 Kjøp av båter
242 andre innkjøp/forbruk
243 Gebyr
244 Overføringer / tilbakeføringer
245 Speiderdrakt
246 Markedsføring og rekruttering
Sum utgifter
Resultat

5 062,00
2 640,00
10 382,60
16 866,10
1 996,00
8 062,50
1 040,34
0,00
60 645,00
13 497,26
1 280,00
200 506,93
-4 343,04
320 592,50
236 412,72

7 000
5 000
5 000
15 000
0
0
8 000
0
70 000
15 000
1 500
0
0
524 500
-31 400

6 000
3 000
10 000
15 000
5 000
10 000
3 000
120 000
0
15 000
2 000

10 000
513 000
-53 000

Konto 105: Dette er kun renter på driftskonto
Konto 116: Innkjøp av leirbålkappe-stoff og «Skipper-gensere» for salg
Konto 113: Kr. 5000 ConocoPhillips, Kr. 25000 Frifond, kr. 50000 Sparebankstiftelsen
Konto 236: Innbetalt kr. 11200,- ikke gjennomført. Utført i 2019.
Konto 245: Et lite lager av speiderklær
Kommentar budsjett: Måtehold
Lederpatruljen ser på de store utgiftspostene og vurderes om behov i hvert enkelt tilfelle.

Kontonr
3206.20.18932
3206.21.01147
3206.20.89732
3206.20.34687
3206.20.50682

Navn
Driftskonto
Kapitalkonto
Basarkonto
Leir
Havsprut
SUM

Resultat
Driftskonto
Basarkonto
Havsprut
Leirkonto
Kapitalkonto

-13 461,02
-39 853,24
-10 709,64
-1263,93
-112 038,00

SUM kapital

-97 619,35

Beholdning
Renter
Beholdning
31.12.17
31.12.18
15 331,56
28,00
55685,60
1 256 284,00
7 264,0
1468548,00
75 368,59
50,00
27899,95
36 903,95
28,00
25198,12
54 804,23
35,00
57313,23
1 439 692,33
7 405,00
1 634 644,90

Til Årsmøtet i 1. Tananger Sjø 19. februar 2019

Uttalelse om årsregnskapet
overskudd på kr 236 412,-.

Jeg har revidert regnskapet for 1. Tananger Sjø, som viser et samlet

Revisors oppgaver og plikter Min oppgave er å gi uttrykk for en mening om dette regnskapet på
bakgrunn av min revisjon. Jeg har gjennomført revisjonen etter gruppens regler og god etikk, og en
god dose sunn fornuft. Etter min oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig og
hensiktsmessig som grunnlag for min konklusjon.
Konklusjon Etter min mening er regnskapet
avgitt i samsvar med gruppens innarbeide regler og anvendt praksis, og gir et rettvisende bilde av 1.
Tananger Sjø per 31. desember 2018. Det er god orden i bilagene og permene, og regnskapet er ført
på en oversiktlig og ryddig måte.

Revisor for 1 Tananger Sjøspeidergruppe

Valg 2019

1. Tananger Sjø

Verv
Gruppeleder
Gruppeassistent
Gruppeassistent
Gruppeassistent
Kasserer
Havsprut
annonser/økonomi

Navn
Eirik Vatne
Lovise Mæland
Stian Magnussen
Vetle Eide
Sanna Osland
Lovise Mæland

Telefon
950 68 233
415 10 707
905 95 558
918 20 635
913 26 895
415 10 707

Periode
2019
2019
2018-19
2019-20
2018-19

Foreldreklubb

Arild Hegerland

91875975

2018-19

Dugnadsansvarlig
seilbåter/joller
Påhengsmotorer
Speiderhus
Naust/brygger

Terje S. Hetland
Sigurd Mo
Alexey Pivovarsky
Kalle Eide
Vetle K Eide og
Terje S. Hetland
Bjørg Olsen
Camilla Egelandsdal
Ole Jonny Henjesand
Elin Ø. Lunde /
Terje Langvand
Sigurd Mo
Alf Kjetil Goa
Jan Erik Eriksen
Terje S. Hetland
Per Ove Haukland

984 21 360
907 33 328
948 61 854
905 88 513
918 20 635
984 21 360
986 72 802
481 94 676
951 90 706
400 38 505

2019-20
2019-20
2018-19
2019-20
2019-20
2019-20
2018-19
2018-19
2018-19
2018-19

907 33 328
918 92 603
901 70 734
984 21 360
905 74 555

2019-20
2019-20
2019-20
2019-20
2019

Havsprut redaktør

Terje Langvand
Sigurd Mo(Leder)
Lovise Mæland

920 38 513
907 33 328
415 10 707

Makrellen ansvarlig

Sigurd Mo

907 33 328

2019-20
2019-20
Ledergruppen
oppnevner
Ledergruppen
oppnevner

Hytte
Materialforvalter
17. mai formann
Sertifikatutvalg

Revisor
Valgkomite

