
 
 
 
 
 

Referat årsmøte/gruppeting i Rovernes beredskapsgruppe, Rogaland	
 	
Mandag 22.februar kl.18.00 – 19.00 på Madla speiderhus	
  	
Gruppeleder Even Gundersen ønsker velkommen 
	

1. Valg av møteleder 
Vedtak: Bjørn Peder Landråk	
	

2. Valg av referent	
Vedtak: Mari Sakkestad	
	

3. Valg av tellekorps	
Vedtak: Lars Arne Sunde og Anders Håland	

	
4. Godkjenning av innkalling og saksliste. Innkalling ble sendt ut i 11.januar. Frist for 

innsending av forslag til saker og kandidater til valg var 25.januar. Saksliste ble sendt 
ut 8.februar.	
Vedtak: Vedtatt 
	

5. Godkjenning av årsmøtedelegater	
27 stemmeberettigede medlemmer tilstede.  
 

6. Årsmelding fra styret 2015	
Even Gundersen la frem årsmeldingen. Godkjent. 
	

7. Regnskapsoversikt 2015 – se vedlegg	
Frode Sunde presenterte regnskapet for 2015. Godkjent. 
	

8. Forslag til årsplan 2016 – se vedlegg	
Even Gundersen presenterte årsplanen for 2016. Vedtatt. 
 

9. Forslag til budsjett 2016 – se vedlegg	
Frode Sunde la frem budsjettforslaget. Vedtatt. 
Vedtak:  
a)  Kontingenten for 2017 (obs) opprettholdes på kr.100,- 
b)  Døgnpris for frivillig beredskap på Frikvarteret økes til kr.179,- pr. døgn.  
Ikke medlemmer betaler kr.201,- pr. døgn. Vaktlederhytten kan leies av vaktledere for 
kr.2200,- pr. døgn inkl. MVA. Frikvarteret kr.3300,- pr. døgn. Alle priser inkl. MVA. 
	

10. Innkomne forslag: 
1. Oppheving av vedtekter for RBG Rogaland 
Vedtak: Styret trekker sitt forslag. 

 
2. Prokura/signaturrett 

a. Vedtak: Prokura har daglig leder alene (prosjektkoordinator) eller styreleder 
(gruppeleder) alene 
b. Vedtak: Signaturrett har 3 styremedlemmer i fellesskap 



11. Valg 

3 Styremedlemmer (gruppeassistenter) for 2 år 
Vedtak: Thomas Drotningsvik, Frode Sunde og Sigve Voilås valgt inn for 2 (to) år.  

 
2 til valgkomiteen for 2 år 
Vedtak: Lars Arne Sunde og Torstein Hafsøe valgt inn for 2 (to) år.  	

 
Avslutning ved gruppeleder Even Gundersen. 	
 	
 
Med speiderhilsen	
 
Mari Sakkestad	
Referent	
 	
  
 
 

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
 	
  



 
 
 
 
Til alle medlemmer	
 	
 	

Saksliste årsmøte/gruppeting i Rovernes beredskapsgruppe, Rogaland	
 	

Mandag 22.februar kl.18.00 – ca.21.00 på Madla speiderhus	
 	
Antrekk: Speiderskjorte og skjerf eller RBG-uniform og speiderskjerf	
 	
Saker som skal behandles:	

12. Valg av møteleder 
Forslag: Bjørn Peder Landsråk	

13. Valg av referent	
Forslag: Mari Sakkestad	

14. Valg av tellekorps	
Forslag: Stian B. Tveit	

	
15. Godkjenning av innkalling og saksliste. Innkalling ble sendt ut i 11.januar. Frist for 

innsending av forslag til saker og kandidater til valg var 25.januar. Saksliste ble sendt 
ut 8.februar.	

16. Godkjenning av årsmøtedelegater	
Valgreglement: Det er ikke anledning til å fremme benkeforslag på årsmøtet, unntatt 
for medlem til valgkomiteen. Alle medlemmer har stemmerett (må ha betalt RBG 
kontingent for 2015 eller 2016). Det er ikke anledning til å benytte fullmakter – kun 
fremmøte gir stemmerett.	

17. Årsmelding fra styret 2015	
18. Regnskapsoversikt 2015 – se vedlegg	
19. Forslag til årsplan 2016 – se vedlegg	
20. Forslag til budsjett 2016 – se vedlegg	
21. Innkomne forslag: 

- Oppheving av egne vedtekter 
- Prokura/signaturrett 

22. Valg	
3 Styremedlemmer (gruppeassistenter) for 2 år 
2 til valgkomiteen for 2 år	

 
Avslutning	
 	
Med speiderhilsen	
 
Even Gundersen	
Gruppeleder	
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Årsmelding 2015	
 	
Gruppeleder:   Even Gundersen (valgt til 2017)  
Styre/gruppeassistenter: Frode Sunde (valgt til 2016) 

Truls Alsnes (valgt til 2017) 
Øyvind Grassdal (valgt til 2017) 
Marta Espevold (valgt til 2017) 
Ragnhild Haraldseid (valgt til 2016) – fratrådt 7.12.2015 
Kjartan Lofthus (valgt til 2016) – fratrådt 7.12.2015 
Ørjan Undheim (valgt vara til 2016) 
Hilde Steinnes Jensen (valgt vara til 2016)	
 

Prosjektkoordinator  Ivar Anton Nøttestad (ansatt i Vesterlen krets) 
Madlaspeiderne  Birger Haraldseid frem til 7.12.2015 
 
Kasserer (fra 1.1.2016) Hege Forland (valgt til 2017) 
Revisor (fra 1.1.2016) Marion Kjellesvik (valgt til 2017) 
Valgkomiteen:  Siri S. Jensen (valgt til 2016) 
    Ivar A. Nøttestad (valgt til 2016) 
    Paul Magnus Heggland (valgt til 2017) 
FORF Norge   Stian B. Tveit 
RBG Norge   Torstein Hafsøe 
LRS Rogaland   Leidulv Klovning 
Styret Madlaspeiderne Frode Sunde 
 

 2015 2014 2013	 2012 
	Aksjonsledere 12 10 10 8 medlemmer	

Mannskap 91 122 53 56 medlemmer	
Aspiranter   35 40 35 22 medlemmer	
Reservemedlemmer   25 5 74 76 medlemmer	

Sum 163 177 172 162 medlemmer	

   
	

 
	Hovedredningssentralen  17 21 13 18 aksjoner	

Søk etter omkomne 0 3 0	 0 aksjoner	
Speidernes beredskapstelefon 4 7 2	 6 aksjoner	
AMK/legevakt   42 21 62 70 aksjoner	

Sum 63 52	 77	 94	 aksjoner	
	
Resten av historien ligger på www.roverspeiderne.no og i styremøteprotokoll.  
 
Sluttord: 
 
" 2015 er over, og vi kan se tilbake på en innholdsrik periode. I vintersesongen har vi hatt godt 
oppmøte som gjerne skyldes mye snø i fjellet. Vi har gradvis blitt mer aktive med å holde 
førstehjelpsøvelser for speidergrupper i kretsen, noe vi får gode tilbakemeldinger på. Vi er også blitt 
mer involverte i ledertreningen i kretsen, og fortsetter med dette videre i 2016. Kretsleiren på 
Camp773 var for mange speidere årets høydepunkt. Vi var der ansvarlige for beredskapen, og tar 
med oss flere erfaringer derfra. Vi har hatt dugnad på Gladmat som vanlig, og deltok på OTD med 
førstehjelpere og loggfører for første gang. I høst har styret jobbet med Madlaspeiderne og 
Frikvarteret for å finne en hensiktsmessig organisasjonsstruktur for fremtiden. I dette prosjektet har 
vi kommet langt på vei, med blant annet at vi nå er en selvstendig organisasjon. I 2016 feirer 
Rovernes beredskapsgruppe, Rogaland 25 år! Dette sammen med at vi nå står på egne bein synes vi i 
styret er stas, og vi ønsker å ha en markering for dette til våren! Med andre ord har 2015 vært et 
innholdsrikt år, og vi i styret gleder oss til å ta fatt i nye oppgaver." 
 

Even Gundersen, gruppeleder 



Forslag Årsplan 2016 	
 	
§2        Formål	
2.1          Øke speidernes sikkerhet.	
2.2          Være beredt ved ulykker hvor speidere er involvert.	
2.3          Være til hjelp ved ulykker i samfunnet.	
2.4          Utvikle medlemmene i beredskap gjennom friluftsliv.	
 	
Pkt. 2.1.   Vi skal aktivt ha beredskapsundervisning og øvelser for tropp i speidergrupper i kretsen. 

Målet er å gi tilbud til alle tropper som ønsker det. Vi skal hjelpe kretsen i å arrangere 
flere kurs og aktiviteter for eldre speidere og rovere bl.a. med base Frikvarteret. Våre 
medlemmer skal stimuleres til å være med på speiderledertrening og være ledertrenere og 
veiledere. 	

Pkt. 2.2.   Vi skal gjennom engasjement i Speidernes beredskapstelefon hjelpe speidere som blir 
involvert i ulykker.	

Pkt. 2.3.   Vi skal arbeide for at vi har en beredskap på 10 mann på 1 times varsles, samt arbeide for 
at flest mulig ressurser i speiderbevegelsen er beredt når samfunnet trenger det.	

Pkt. 2.4.   Vi skal gjennom aktivitetene styrke medlemmenes kompetanse innen beredskap i friluft.	
 	
Generelt:	
·      Det arbeides for at det er en aktivitet til alle medlemmer hver annen uke med tirsdag som 

prioritert møtedag.  
·      Grunnkurs i september. Friluftskurs i oktober. Førstehjelpskurs i november. Vinterkurs I, II og III 

Temakurs sjø i mai/juni. Landsleir Bodø 2017. 
·      Det arbeides for at det blir mange beredskapsaktiviteter på Frikvarteret.  
·      RBG påtar seg minst 4 profesjonelle beredskapsvakter (utenom speiderarrangement) i henhold til 

budsjett (ONS, STF, Gladmat, PWC og lignende).	
·      Vi stimulerer til at medlemmer tar snøskredkurs, fjellederkurs, VHF sertifikat, båtførerprøven, 

snøskutersertifikat (S), brattkort, tilhengerlappen (BE) og badevaktkurs. 
·      Vi deltar på dugnad på Camp773 og Frikvarteret. 
·      Vi har fast vinterberedskap hver helg fra 1.desember til og med påsken. 
	
Aksjons/vaktledere:  
Målet er å arbeide for at vi har minst 6 + 6 aksjons/vaktledere/-aspiranter som også ivaretar SBT sin 
vakttelefonordning. Aksjons/vaktleder blir oppnevnt av styret. Må ha nødvendig kompetanse og 
erfaring.	

1. Tilbud om samvirke på skadesteds kurs	
2. Tilbud om søks- og aksjonslederkurs	
3. Mannskaper som er aktuelle/ønsker å være vaktlederaspiranter blir motivert til og søke styret 

om dette.	
 	
Mannskaper: 

1. Tilbud om utvidet temakurs	
2. Gjennomføre øvelse/test for aspiranter over 18 år slik at de kan bli mannskap.	
3. Stimulere til at mannskap selv søker aktiviteter som øker kompetansen	
4. Delta på flest mulig felles øvelser med resten av redningstjenesten	
5. Innlemme ”reservemedlemmer” som mannskap. Gjennomført ledertrening I og gjennomført 

øvelse. Det gjennomføres 2 treninger/øvelser i løpet av 2016 tilpasset speiderledere.	
 	
Aspiranter: 	

1. Tilbud om førstehjelpskurs	
2. Tilbud om aktiviteter som gjør medlemmene i stand til å bli mannskaper	
3. Det arrangeres nytt aspirantkurs til høsten med minst 24 deltakere	
4. Stimuleres til å gjennomføre speiderledertrening trinn I og II.	
5. Aspiranter følges opp med egne kontaktperson.	

 
 
 
 



Regnskap 2015 
Her er regnskapsoversikt fra Madlaspeiderne.  
 
RBG		 Budsjett	15	 Regnskap	15	 Budsjett	16	
Kontingent	inntekter	 15	000	 12	550	 15	000	
Tilskudd/gaver	 50	000	 38	400	 50	000	
Beredskapsvakter	 100	000	 122	200	 450	000	
Oppdrag/undervisning	 192	000	 145	300	 100	000	
Frivillig	vinterberedskap	 0	 0	 100	000	
Fyrverkeri	inntekter	 320	000	 291	428	 300	000	
Nødnett	inntekter	 		 		 50	000	
HRS/AMK	aksjoner	 80	000	 142	646	 80	000	
SBT	inntekter	 16	000	 16	000	 16	000	
Kurs	inntekter		 54	000	 99	615	 100	000	
Utstyrs	inntekter		 		 25	188	 25	000	
Snøskuter	inntekter	 		 15	900	 10	000	
RBG	båt	inntekter	 		 0	 10	000	
RBG	bil	inntekter	 		 0	 10	000	
Driftsinntekter		 60	000	 60	072	 30	000	
Driftsinntekter  887	000	 969	299	 1	346	000	
Driftsutgifter	 		 		 		
Prosjektkoordinator	 120	000	 120	000	 75	000	
Beredskapsvakter	utgifter	 		 		 50	000	
Oppdrag/undervisning	 		 		 10	000	
Frivillig	vinterberedskap	 95	000	 167	673	 200	000	
Fyrverkeri	utgifter		 190	000	 187	467	 200	000	
Nødnett	utgifter	 		 		 25	000	
HRS	aksjoner	utgifter		 30	000	 38	434	 30	000	
SBT	utgifter		 10	000	 9	140	 10	000	
Kurs	utgifter		 63	000	 83	041	 100	000	
Utstyrs	utgifter		 20	000	 104	473	 50	000	
Snøskuter	utgifter	 50	000	 83	981	 100	000	
RBG	båt	utgifter	 5	000	 16	023	 20	000	
RBG	bil	utgifter	 150	000	 100	719	 150	000	
Frikvarteret	utgifter	 		 		 50	000	
Driftsutgifter		 54	000	 51	944	 100	000	
Madla	speiderhus	utgifter	 30	000	 30	000	 30	000	
Driftsutgifter 817	000	 992	895	 1	200	000	
  		 		 		

Driftsresultat 70	000	 -23	596	 146	000	

 	 	 	Egenkapital	pr.	1.1.2015	
	

21	595	
	 

Regnskapet til Madlaspeiderne er ikke revidert og dette blir ikke klart før tidligst 29.februar.  
 
Forslag til vedtak: Regnskapsoversikten tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
 
 



 
Budsjett 2016  
Vedlagt ligger forslag til budsjett fra styret (forrige side sammen med regnskapet).  
 
Forslag til vedtak: Budsjettet for 2016 vedtas. 
 
Forslag til satser  

a.)  Styret foreslår at kontingenten for 2017 (obs) opprettholdes på kr.100,- 
b.)  Styret foreslår at døgnpris for frivillig beredskap på Frikvarteret står uendret på kr.175,- 
pr. døgn. Ikke medlemmer betaler kr.200,- pr. døgn. Vaktlederhytten kan leies av vaktledere for 
kr.2200,- pr. døgn. Friå kr.3300,- pr. døgn. Alle priser inkl. mva. 
 

Forslag til vedtak: Satser vedtas. 
 
Innkomne forslag 
1. Oppheving av vedtekter for RBG Rogaland 
RBG Rogaland laget egne vedtekter noen år etter oppstart. Dette var for å ivareta samarbeid med 
Madlaspeiderne og før RBG Norge laget vedtekter. Nå har samarbeidet med Madlaspeiderne opphørt 
og RBG Norge har egne vedtekter. I tillegg har Norges speiderforbunds lover som ivaretar 
demokratiet som en speidergruppe. Styret mener derfor at det ikke er nødvendig med egne 
vedtekter for RBG Rogaland. 
 
Forslag til vedtak: Rovernes beredskapsgruppe, Rogaland opphever sine egne vedtekter. 
 
2. Prokura/signaturrett 
Når vi nå er egen organisasjon er det slik at årsmøte velger et styret og dette styret blir registrert i 
Brønnøysundregisteret. Styret er ansvarlig for bl.a. økonomien og bankkonto. Hvis årsmøte ikke 
bestemmer noe annet er det slik at HELE styret i mange tilfeller må signere dokumenter som har 
med penger og avtaler å gjøre. Styret mener dette er tungvint og vanlig praksis er at daglig leder og 
styreleder alene kan signere avtaler i forbindelse med drift (prokura). Større avtaler bør signeres av 
3 styremedlemmer i fellesskap.   
 

a. Forslag til vedtak: Prokura har daglig leder alene eller styreleder alene 
b. Forslag til vedtak: Signaturrett har 3 styremedlemmer i fellesskap 
 

Valg 
Valgkomiteen har bestått av Paul Magnus Heggland, Siri S. Jensen og Ivar Anton Nøttestad. Alle som 
ble foreslått innen tidsfristen er forespurt. Valgkomiteen har følgende kandidater: 
  
Valg av styremedlem/gruppeassistent for 2 år: 
Thomas Drotningsvik 
Frode Sunde  
Sigve Vollås 
 
Valg på valg komité 
Det skal velges 2 medlemmer for 2 år  
1. 
2. 
Forslag til kandidater til valg komiteen kan sendes styret på forhånd eller fremsettes på møte. 

 
Slutt 

 


