Sogn og Fjordane
krets av NSF

ÅRSMELDING 2011/2012
for Sogn og Fjordane krets
av Norges speiderforbund
Kretsstyret:
Kretsleder:
Visekretsleder:
Styremedlemmer:

Erlend Klakegg Bergheim (Systrond 1)
Harald Fimreite (Kaupanger)
Frida Mulen (Førde)
Eirik Ulltang Birkeland (Førde)
Inge Byrkjeland (Naustdal)

1. varamedlem:
2. varamedlem:

Rebecca Ludvigsen (Kaupanger)
Mats Brunsvik (Måløy)

Ledertrenere:

Wenche Selland (Naustdal)
Thorleif Jakobsen (Nordfjordeid)

Kasserer:

Frida Mulen (Førde)

Pr. 31.12.2011 hadde kretsen 264 betalende medlemmer, en oppgang på 26 personer
fra 2010. 211 av medlemmene var under 26 år. Kretsen har 7 aktive grupper og 2
stjernegrupper.
Kretsstyret har holdt 7 styremøte, et kretsting/årsmøte og et ekstraordinært årsmøte i
2011.
Kretsting/årsmøte
Kretsting ble avholdt 27. februar på Skei. Det ble blant annet avgjort at man ikke
ønsket å bytte kretsmerke og at sommerens kretsleir skulle arrangeres ved
Sognefjorden. 34 representanter deltok på årsmøtet.
15. desember ble det avholdt ekstraordinært kretsting, som skulle godkjenne
regnskap 2010 og budsjett 2011. Innkalling gikk til gruppeledere og ble gjennomført
som en telefonkonferanse. Tre representanter deltok på møtet.
Kretsbannerkonkurranse
Helgen 6.-8. mai ble kretsbannerkonkurransen arrangert på Førde Camping. Førde,
Naustdal, Nordfjordeid og Systrond 1 stilte med 5 patruljer, totalt 29 deltagere og 4 i
stab. Oppgavene var orientering, bygging av modellfly, førstehjelp, inspeksjoner,
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matlaging og pionéering. Patruljen «Gaupe» fra Systrond 1 vant og patruljen «Falk»
fra Førde kom på andre plass.
Kretsleir 2011
Kretsleiren ble arrangert i Dyrdal, et lite sted i Nærøyfjorden. Gruppene Måløy,
Nordfjordeid, Naustdal, Førde, Kaupanger og Systrond 1 deltok med totalt 80
speidere, 20 ledere og 5 i stab. Tema på leiren var 100-års-jubiléet til
speiderbevegelsen i Norge og andre aktiviteter knyttet til lokasjonen.
Kretsleirkomitéen gjorde en flott innsats med å arrangere kretsleiren.
Peffkurs II
Peffkurs II ble arrangert på Jølsterlia helgen 23.-25. september. Det var 16 deltagere
og 3 i stab, og blant aktivitetene var værstasjon, møteplanlegging og patruljesærpreg.
Speidarsamling med JOTA/JOTI
JOTA/JOTI havnet i år på helgen 14.-16. oktober. Med aktiviteter som radiospeiding,
internettspeiding, padling, hesteskokasting, bueskyting samlet arrangementet 59
speidere, 14 ledere og 10 i stab.
Lederutvikling
Programkurs som er en del av grunntrening ble arrangert helgen 23.-25. september
på Førde Camping. Foruten ledertrenere var det 5 deltakere på kurset fra Førde,
Systrond 1, Florø FA og Måløy.
Gruppebesøk
Kretsstyret har gjennom året hatt en del kontakt med gruppene, og det er
gjennomført et besøk i Måløy.
Nasjonal og internasjonal deltaking:
Toppledermøtet:
Kretsen har hatt representanter på begge toppledermøtene i perioden. Disse har vært
avholdt i Bergen og i Fredrikstad. Dette er en flott arena for representanter i
kretsstyrer å utveksle erfaringer og å bidra med innspill til forbundet.
NM i Speiding:
Patruljen Gaupe fra Systrond 1 og Falk fra Førde representerte kretsen under NM i
Moss. Gaupe endte på en flott 28. plass.
Verdensleir i Sverige:
I sommer deltok 7 speidere og 2 ledere fra kretsen på verdensleiren i Sverige. Alle
fikk økonomisk støtte fra kretsen i forbindelse med reisen. Det var 4 fra Systrond 1, 3
fra Førde og 2 fra Måløy.
Lederløft:
Dette var 26.–28. august på Nordtangen. Fra kretsen deltok hele 9 rovere og ledere.
Lederløft er et godt tiltak av forbundet som gir impulser og som forhåpentligvis flere
vil reise på neste år.
Nasjonal ledertrenersamling i Viubråtan:
To ledertrenere fra kretsen deltok på ledertrenersamlingen. Dette var en
inspirerende helg. En leder fra Måløy deltok også på justeringsgruppe for det
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nasjonale treningsprogrammet.
Camp Flag:
5 speidere fra Systrond 1 og en leder fra Måløy hjalp til med flagg-heising/-firing
under ski-VM i Holmenkollen 21. februar til 3. mars.
Kretsen har medlemmer som har deltatt på følgende arrangementer utenfor kretsen:
 Verdenskonferansen i Brasil
 World Scout Youth Forum i Brasil
 Arrangementskomité roverforum
 Verv i forbundets roversamband
 Camp Staff Seminar i London
 European Centre Managers Conference i Paris
 Planleggingsseminar i Finland
Økonomi
Per 31.12.2011 er status at kretsen har 232 331,77 kroner på bok pluss en utestående
sum i noen av kretsens grupper. Overskuddet på årets kretsleir ble 56 936,81 kroner.
Dette er midler som gjør det mulig for kretsen å drive sitt arbeid frem til kretsleiren i
2015.
Året under ett
En uvanlig stor andel av kretsstyret ble byttet ut på årsmøtet i 2011, samtidig som det
ikke har vært noen etablert rollefordeling som kunne leveres videre til det nye styret.
På første styremøte 6.mars vart det gjort ei grovfordeling av oppgåver. Harald skulle
jobbe fullt opp med kretsleiren. Rebecca skulle vere sekretær. Eirik og Inge og Mats
skulle ta seg av KBK og Jota/Joti. Frida tok på seg kasserarjobben og skulle i tillegg
hjelpe til med KBK og Jota/Joti.
Det har vore eit noko anstrengt forhold mellom leiar og delar av styret. Delar av
styret har etter deira syn måtte ta tak i arbeidet for at arrangement og tidsfristar
skulle verta heldne. Kommunikasjonen har difor ikkje alltid vore den beste, og det er
ikke til å komme fra at 2011 har vært et lærerikt år, noe det neste året forhåpentligvis
vil vise.
For styret
Erlend Klakegg Bergheim
kretsleder
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