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Konstituering 
Godkjenning av representantene  
Gruppestyret innstiller: Representantene godkjennes 
 
Godkjenning av møteleder/ordstyrer 
Forslag til møteleder presenteres på årsmøtet 
 
Godkjenning av tellekorps  
Forslag til tellekors presenteres på årsmøtet 
  
Valg av referent 
Forslag til referent presenteres på årsmøtet 
 
Valg av to representanter til å underskrive protokoll 
Forslag til representanter presenteres på årsmøtet 
 
Godkjenning av innkalling og saksliste 
Gruppestyret innstiller: Innkalling og saksliste godkjennes 
 
Forretningsorden for årsmøte 
 
1. Møtets lovlighet og stemmerett 

 Innkalling må være sendt til de som har stemmerett og innen de gitte tidsfrister (se lover NSF).  
 Hvem som har stemmerett (se lover NSF). 

 
2 Saker til behandling 

 Saksliste for årsmøtet følger med i innkallingen 
 Dagsorden: Møteleder refererer saker som skal behandles og foreslår rekkefølgen. Møtet vedtar. 
 Forslag til vedtak refereres. Endringsforslag til vedtak kan framsettes under møtet. 

 
3 Innlegg 

 Under ordskiftet tillates innlegg av følgende typer og i følgende prioritet: 
 Til Forretningsorden 
 Til Dagsorden 
 Replikk 
 Saksinnlegg 

 De taleberettigede møtedeltakerne gis ordet til innlegg i den rekkefølge de ber om det. 
 Antall innlegg den enkelte møtedeltaker kan holde til en sak, kan begrenses, f.eks. til 2 eller 3. 

Replikker kan begrenses til f.eks. 2 til hvert innlegg eller til bare å tillate saksopplysninger, rette 
opp misforståelser eller erklære enighet eller uenighet. Det kan vedtas å ikke tillate replikker. 

 Taletiden både for saksinnlegg er 3 minutter og replikker er 30 sekunder. 
 Strek kan settes i tale listen under et saksinnlegg. 
 Innlegg kan ikke holdes til denne eller andre saker når det er gått til avstemning. 
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4 Vedtak 
 Vedtak fattes ved avstemning på en av følgende 3 måter: 

 Håndsopprekning. For – mot – avholdne (eventuelt bare: mot). 
 Skriftlig (hvis en krever det). 
 Stilltiende bifall. (Vedtakets forslag refereres – det spørres om noen er imot – det 

bankes). 
 Vedtak fattes ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har gruppeleder dobbeltstemme. 
 Vedtak føres i referatet 
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 Saker  

Gruppeledelsens årsmelding 
 
Gruppeledelse : Allis Sand Beisland (gruppeleder) 
   Martine Gilje Jaatun 
   Asbjørn B. Hogstad 
   Frode Austbø 
Regnskapsfører : Herdis Meldahl 
Revisor :  Lise Kaspersen 
Redaktør : Asbjørn Bryne Hogstad   
Foreldrefor. : Ikke aktiv 
Husforvalter : Asbjørn B. Hogstad 
Materialforv. : Ingjerd Osmundsen 
  
 
    

Ledere  
Oversikt over alle ledere som har bidratt deler av eller hele 2020.  
 
Navn leder Vår 2020 Høst 2020 Kommentar 

Bever    
Cicilie Mathiesen x x  
Dagfinn Sleveland x x  
Tuva N.Indrevoll x x Leder under 25 
Linn Messel x x  
Carola Warnecke Torgrimsen x   
Kristine Tjensvoll  x  
Runar Loe  X  
Bjørn Nystedt  x  
Tine Oen  x Sluttet tidlig i høst 
Mari L. Jaatun  x Leder under 25 
    
    

Flokk    
Atle Nåden X X  
Mia Solbjør X X  
Per Simonsen x   
Åshild Byberg x   
Anne Beth Liland X   
Inken Reichhelm x   
Ove Hundseid X  Falt fra tidlig 
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Silje Kvalbein X  Falt fra tidlig 
Louis-Olivier Levesque  x  
Borghild Dydland  x  
Gro Mariero  x  
Angela Hoch  x  
Erlin Pribadi  x  
    

Aspirant    
Frode Austbø x   
Jim Johnsen x   
Espen Ramsfjell x   
Hege Scheie x   
Asma Jama x   
Emilie Dreisch Andreassen x  Leder under 25 
Elise Mellem Frantzen x  Leder under 25 
Marianne Haugvaldstad x  Leder under 25  
Åshild Byberg  x  
Per Simensen  x  
Knut Kalve  x  
Anne Beth Liland  x  
Inken Reichhelm  x  
Siv Kristin Langvik  x  
    

Stifinner    
Ingvild Ween x    
Jan Gunnar Eikeskog x x   
Geir Arvid Førland x    
Gudmund Hinderaker x    
Magnus Skjeggestad x   

Silje Landa x  
Lite aktiv grunnet 
arbeidssituasjon 

Eirik Ween x   
Frode Austbø  x  
Jim Johnsen  x  
Espen Ramsfjell  x  
Espen Hellang  x  
Hege Scheie  x  
Emilie Dreisch Andreassen  x Leder under 25 
Poul Martin Møller  x Leder under 25 
    

Vandrer    
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Knut Kalve x    
Atle Knudsen x x    
Claus Hvid x x   
Mia Førland x  Leder under 25 
    
    

Roverlagsleder    
Alexander Hvid x   
Elise Mellem Frantzen  x  
    

Støttekomiteen    
Herdis Meldahl x x  
Ingjerd Osmundsen x x   
    

Deltakelse utenfor gruppen 
  

   
Allis Beisland  : Deltaker på kretsens samling for gruppestyre 
   
Asbjørn B. Hogstad
  

: Deltaker på kretsens samling for gruppestyre 
 

Ingvild Ween : Gruppens representant i UFFS (Utvalg for fjellspeiding) 
   
Frode Austbø 
 
 

: Deltaker på kretsens samling for gruppestyre 
 
 

Ledertrening 
2020 ble året der det meste av ledertreningsmuligheter ble avlyst på grunn av Covid-19.  
 
Espen R og Gro Mariero deltok på leirbålsprat 
Espen R, Gro Mariero og Knut Kalve deltok på temakveld Barn med uttrygg atferd 
 

Delegater til årsmøte i kretsting  
 
Ledere: 
Allis Beisland, Asbjørn Hogstad, Ingvild Ween, Knut Kalve, Reidun Egeland, Ingjerd Osmundsen, Geir Arvid 
Førland, 
 
Speidere/unge ledere under 25: 
Marianne Haugvaldstad, Thorgeir, Magnus Tveit, Mari Jåtun, Tønnes Jåtun, Tuva A. Indrevoll, Mia Førland 
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Medlemstall 
Innmeldt og betalt antall medlemmer registrert i NSF 31.12 2020. 
 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 
           133  137 156 170  170  176  187 200 209 206 217 

Tilskudd 
Speidergruppen har søkt om midler fra Lions club Hinna, Hinna bydelsutvalg, Frifond, Sparebankstiftelsen 
SR-Bank og Gjensidige. I tillegg har vi søkt og fått midler fra Friluftsskolen (samarbeid friluftsråd og DNT) 
for planlegging og gjennomføring av friluftsskolen.  
 

 Lions har bevilget kr. 13.000 
 Bydelsutvalget har bevilget kr. 10.000 til innkjøp av nye flagg og bæreseler 
 Bydelsutvalget har bevilget kr. 15.000 til innkjøp av nye aluminiumskasser 
 Frifond har bevilget kr. 23.000 til innkjøp av nye gasskomfyrer. 
 Gjensidige bevilget kr. 219.500 (for Friluftsskolen) 
 Friluftsrådenes landsforbund kr. 10.000 (støtte oppstart Friluftsskole) 
 Friluftsskolen kr. 72.000 
 Sparebankstiftelsen SR-Bank har bevilget kr. 50.000 for innkjøp av kanopakke, men beløpet vil 

vises i regnskapet for 2021 da midlene først utbetales etter at vi kan dokumentere innkjøp. 

Vi mottar også årlig et driftstilskudd fra Stavanger kommune. Driftstilskuddsbeløpet varier, delvis fordi 
antall speidere under 26 år endrer seg fra år til år, men først og fremst fordi Stavanger kommune hvert år 
setter av ulike beløp til fordeling hvert år. 
 
Regnskapsfører har stått på «kravene» og det har resultert i kr. 48.650 fra Lotteri og stiftelsestilsynet for 
tap av inntekter i forbindelse med avlysning av sommerleir. 
 
Av de 219.500,-  som vi fikk i tilskudd fra Gjensidige måtte vi tilbakebetale kr. 26.603,- 
 
 
 
  



Årsrapport 2020    

   Side 9 av 29 
   
   

Gruppeaktiviteter 
 

 Lagbygging for ledere på Gullingen 
17. -18 januar dro 17 ledere til Gullingen turistsenter i Suldal. Temaet for turen var å bygge sosialt 
nettverk på tvers av enheter, og diskutere felles tanker om prinsipper i speidingen. Fredag kom vi opp til 
flott middag på turistsenteret. Lørdag gikk vi på skitur til Sandsavatnet, og der laget vi grønnsakssuppe. 
Alle lederne hadde med en grønnsak de kunne identifisere seg selv med, og alle ledernes egenskaper ble 
sånn blandet i suppen.  
 
 Markering av nye Stavanger kommune 
Hinna speidergruppe bidro med stand og aktiviteter på markeringen av kommunesammenslåingen i 
Sørmarka 5. februar. Vi hadde flere aktiviteter. Været var dårlig, og oppmøte fra byens befolkning var 
sånn passe... 
 
 Vinterspeiding 
God deltakelse av både ledere og speidere.Langtur lørdag og hompliaden søndag. Ingen skader, men noen 
speidere skjønte nok at skiferdighetene ikke var helt på topp. Stifinnerne hadde fokus på godterimerket 
og var mye ute lørdag ettermiddag/kveld. De fikk nok kalorier den dagen  . Som vanlig var det kaos i 
garderoben og en god del tid ble brukt på å lete etter klær og noe hittegods ble med hjem til 
speiderhuset. Foreldre kan bli flinkere til å merke klær! Det vil også hjelpe litt på om de yngste speiderne 
selv vet hvordan deres skibukse ser ut!  
 
Høydepunktet for lederne var når vi fikk se hvor mange speidere det var plass til i «tallerken/glass og 
bestikk rommet».  
 
 17. mai  
Avlyst grunnet Covid-19 

 
 Gruppeleir 
Avlyst grunnet Covid-19 
 
 Kretsbannerkonkurranse 
Avlyst grunnet Covid-19 
 
 Høsttur til Sageneset 
Avlyst grunnet Covid-19 

 
 Dugnad 
Julenekdugnaden var vår største og eneste dugnad i 2020. Vi tror vi fikk 700 nek (kan ha vært noen flere). 
Som tidligere år tok speidere og foreldre i bruk sosiale medier og de fleste fikk solgt sine nek raskt. 
Gruppeledelsen ønsket å premiere speidere som solgte mer enn forventet og kunne dermed frist med 
speiderkniv (solgt mer enn 15 nek) og pakkpose (solgt mer enn 10 nek, men mindre enn 15) som premier. 
 
I tillegg designet Herdis et flott julenekmerke som deles ut til alle som deltok i dugnaden.  
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Friluftsskolen - hvordan gikk det og hva lærte vi? 
Friluftsskolen ble en suksess med totalt 34 deltakere fordelt på to uker. Vi fikk bare gode tilbakemeldinger 
fra foreldre. Noen har også spurt om det blir Friluftskole neste sommer. 3 av deltakerne har også begynt i 
speideren (i stifinnertroppen). Vi har et overskudd på ca. 110.000 til tross for at vi likevel ikke fikk støtte 
fra Stavanger kommune. Når Hinna speidergruppe fikk midler fra Gjensidige fikk vi beskjed fra kretsen om 
at midler fra kommunen ville benyttes ulikt det vi var blitt enige om ved søknad. Til en eventuell neste 
gang har både kretsen og vi blitt litt klokere slik at vi ikke får uventede overraskelser. 
 
Barna var godt fornøyd med aktiviteter og måltider! 
  
Det var mye arbeid å planlegge, skaffe utstyr, samt gjennomføre friluftsskolen. Til en eventuell neste gang 
må vi vurdere å øke voksentettheten. (I år var det 1 voksen pluss 3 rovere hver dag.) Vi må også bruke 
mer tid i forkant på å informere roverne om oppgaven/hva som kreves. 

 

Sommerleir 2020 
Sommerleiren ble også påvirket av Covid-19. I stedet for å reise til London, dro en liten gruppe på leir til 
Camp 773. 
 
Det var rart å være den eneste speidergruppen på leir på Camp 773. Vi var heller ikke så mange speidere 
og ledere. På grunn av dette viruset med navn Covid-19 var det en del rutiner som måtte innføres og 
terpes på gjennom hele leiren. Blant annet kunne vi ikke lage mat slik vi pleier å gjøre. I stedet fikk vi mat 
servert 3 ganger daglig av roverne Mari, Tuva og Lasse som hadde sommerjobb på Camp773.  De laget 
MYE god mat til oss i tillegg til at de var med på noen av aktivitetene. Turer i skog og fjell hører med på 
leir. Ikke alle var like glade for gåturer i øsende regn. Heldigvis var det mye oppholdsvær den dagen 
speiderne gikk til Preikestolen. For noen tok turen lang tid, men mestringsfølelsen var god å kjenne på 
etterpå.  
 
Elverace var populært, det samme var pil-og-bue aktivititen. De eldste speiderne satte opp en flott 
karusell som Allis og Espen ble «lurt» til å prøve. Allis syntes det gikk altfor fort (og dette ble selvsagt 
filmet  ). En ikke planlagt aktivitet var felles kino på låven. Da så vi på filmen Se opp der en speidergutt 
har en av hovedrollene. 
 
I tillegg til regnet fikk vi alle kjenne på hva sterk vind kan klare. Rett etter et fantastisk leirbål ledet av 
Ingvild (som kom på dagsbesøk) tok vinden skikkelig tak i stjerneteltet og la det i bakken med et brak. Det 
gikk heldigvis bra, ingen ble skadet. Asbjørn måtte også rykke ut en natt for å forhindre at et telt falt ned 
med sovende speidere inni! 
 
 
Leiren var betydelig kortere enn vanlig med kun 4 overnattinger. Dette føltes litt kort, men det var det vi 
kunne få til slik situasjonen var. 
 
Apropos været - Undertegnede har mange ganger vært med på å tørke klær og sko på leir, men har aldri 
opplevd at sko ikke tørker etter å ha stått fint plassert foran en «varmluftkanon» i 4 dager. Hadde det ikke 
vært for tilgang på den hadde nok alle hatt vått yttertøy hver eneste dag. 
 
Ledere på leir var Asbjørn, Espen H, Allis og Magnus (deltok helg) 
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Enhetenes årsmelding for 2020

Beverkolonien vår 2020 
19 bevere på listen. 7 ledere (Carola, Cicilia, Dagfinn, Linn, Mia, Tuva og Eli) 
 
Bever har hatt møter torsdager. På vinteren har vi vanligvis hatt møter i 1 time, mens vi ellers har møte i 
1,5 timer. 
 
Januar 
Vi startet januar med å lage fuglemat ved å smelte fett på gassbluss og blande sammen med frø osv. som 
beverne kunne ha med seg hjem. Det ble etterfulgt av skattejakt med kart i skogen, samt primitiv mat. 
Det var som alltid veldig populært. På siste møte tok vi fordypningsmerket i lek.  
 
Februar 
På første møte i februar laget vi pinnebrød og lærte oss himmelretningene. På det andre møtet hadde 
Mari og Tuva en indianerlek. De to resterende møtene utgikk pga vinterferie og årsmøte i gruppen.  
 
Mars 
På det ene møtet vi rakk i mars før det stengte ned kastet vi livline.  
 
Beverne startet ikke opp igjen etter at nedstengningen ble opphevet da vi ikke ville klare å overholde 1-
meterskravet. Noen speidere tok hjemmeleirmerket og jobbet med hjemmespeiding på sommeren.  
 

Beverkolonien høst 2020 
Totalt 23 bevere på listen, derav 20 av dem var aktive. Mellom 15 og 21 bevere med et gjennomsnitt på 
17,7 over 11 møter.  
 
9 ledere (Bjørn, Cicilia, Dagfinn, Kristine, Linn, Mari, Runar, Tina og Tuva) på listen, men Bjørn tok over 
Tina da hun måtte slutte så vi var ikke mer enn 8 samtidig.  
 
September 
Oppstartmøte for å bli bedre kjent med grilling, kos og navneleker. Det ble etterfulgt av det obligatoriske 
fordypningsmerket i kniv der alle fikk spikke sin egen knerten, som også fikk skjerf. Deretter var det lek og 
moro i skogen mens foreldrene var på foreldremøte i hytten. September ble avsluttet med feiring av 
tenkedagen. Alle fikk spikke barkebåter som ble sjøsatt på dammen ved speidersteinen. Alle barkebåtene 
fikk et lite bål av bomull og sprit før sjøsetting.  
 
Oktober 
Vi delte i grupper og hver gruppe fikk lage sitt eget bål før vi avsluttet møte med speideropptagelse og 
merkeutdeling. Etter høstferien gravde vi ned en del søppel i skogen før vi avsluttet møtet med lek i 
skogen. Vi tok så fordypningsmerke i primitiv mat. Det ble laget en felles grønnsaksuppe, pinnebrød og 
sjokolade i banan. Oktober ble avsluttet med å lage fuglemat, ved å smelte fett på gassbrenner og blande 
i frø ol.  
 
 
November 
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I november gikk vi refleksløype med oppgaver i skogen og tok fordypningsmerket i lek. Vi avsluttet 
måneden med juleavslutning med bål og stjernekikking på toppen av Hinnaberget. Beverne måtte finne 
frem til målet via 4 forskjellige ruter tegnet på kart.  
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Flokk vår 2020 
Vårsemesteret startet med Per Simensen som enhetsleder med medlederne Åshild Byberg, Siv Langvik, 
Anne Beth Liland, Atle Nåden, Inken Reichheim, Ove Hundseid og Silje Kvalbein. Møtene våre ble avholdt 
på mandager fra 17:30 til 19:00. Frafall av lederne Ove og Silje etter hvert. 
 
Aktiviter gjennom vinteren og våren: 

- Inndeling i grupper og ostesmørbrød på bålet i gapahuken 
- Skøyter i Sørmarka Arena 
- Tur på mørke stier uten lommelykt 
- Knutemøtet med halvstikk, flaggstikk, båtmannsknop og 8-tallsknute. Lagde knutetavle og fikk 

knutemerket 
- Bålmøtet med bålmerket 
- Morsemøtet med sending av signaler med lommelykt 
- Innholdsrikt kjemimøtet av Anne Beth med CO2 fylling av ballong med eddikk og bakepulver, H2O 

molekyl og vakum/trykk demonstrasjon 
- Besøk fra Godeseth med postløype og pinnebrød 

Herfra kom koronaen og speideraktiviteten gjorde et opphold. Flere av speiderne tok på hjemmebasis 
bakemerke, koronamerke og hjemmeleirmerke. 
I mai kunne speideraktiviteten gjenopptas med: 

- Korona-vennlig sykkeltur til Vaulen 
- Kanopadling på Vaulen 
- Stormkjøkken møtet 
- Spikke- og økse møtet 
- Sommeravslutning på Vaulen med kano + boller, is og juice 

 

Flokk høst 2020 
Høstsemesteret starter med nye speidere som kom opp fra bever. Vi har hatt møtetid på tirsdager fra 
17:30 – 19:00. Oppmøtet har vært noe lavere enn medlemstallet tilsier, men vi har hatt oppmøte på 15-
20 speidere. Dette har vært et greit antall for denne gruppen i forhold til antall ledere. 
 
Stikkord for aktivitetene gjennom høsten: 

 Oppstartsmøte 
 Natursti 
 Knuter 
 Kano og livline 
 Kniv og øks 
 Bål 
 Førstehjelp og HLR 
 Vennskap 
 Sykkel og trafikk 
 Kreativ; fuglemat på gass 
 Speideropptagelse/ overgang til flokk 
 Trygg i mørket 
 Juleverksted; opptenningsbriketter 
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På grunn av usikkerheten rundt corona ble det ikke gjennomført overnattingstur som tidligere år. En 
overnatting ville vært positivt for å binde gruppen enda mer sammen og bør gjennomføres når forholdene 
igjen tillater det. 
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Aspirant vår 2020 
Årsrapporten ligger som PDF på nettsiden : 
https://www.hinnaspeider.no/h/hinna/upload/vedlegg/AArsmelding-Aspirant-Vinter-Vaar-2020.pdf 

Aspirant høst 2020 
Høstsemesteret startet med Åshild Byberg, som enhetsleder med medlederne Knut Kalve, Anne Beth 
Liland, Inken Reichhelm, Siv Langvik og Per Simensen. Møtene våre ble avholdt tirsdager fra 18:15 – 
19:45. Koronatiltak har vært med oss hele høsten. Det har vært godt oppmøte blant aspirantene gjennom 
hele høsten. 
Aktiviteter gjennom høsten har vært: 

- Bålmøte på Hinnastranda, pinnebrød og bålmerke 
- 1. hjelp på speiderhuset inneholdende HLR, stabilt sideleie, opptreden ved ulykkesstedet, 

forbindinger og ellers innhold i førstehjelpsskrin 
- Orientering: bruk av kart og kompass, orientering av kart mot nord, hvordan måle avstand på 

kartet og avslutning med en liten post løype 
- Walki – talki og det fonetiske alfabet 
- Kano på Vaulen med kakao attåt 
- Pakkemøte 
- 17-18/10: Høstens høydepunkt med innholdsrik tur til Midtholmen med fisking, hinderløype, bruk 

av walki-talki og bingo til kvelden:-). 
- Godteri-merket med sjokoladeboller, marsipankuler med sjokoladetrekk og karameller 
- Bygge demning i bekken 
- Refleks-/post løype 
- 1/12; juleavslutning med grøt og 20 spørsmål. Speideropptagelse for Fie, Felix og Johan 

Fra møte 17/11 delte vi, på grunn av koronaen, aspirantene i 2 grupper og avholdt 2-delte møter fra 18:15 
– 19:00 og 19:15 – 20:00.åre  
 
Forfattet av Per Simensen 20.01.2020 
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Stifinner vår 2020 
Vi startet det nye året med å sove ute i hengekøyer og gapahuker 02.01.2020 i skogen bak speiderhuset. 
Det er ikke alltid nødvendig å reise langt for å kose seg utendørs i regnvær. Herlig med frisk luft og så 
smaker det ekstra godt med havregrynsgrøt til frokost. For noen ble det en vel våt natt, så vi var en leder 
og en speider mindre neste morgen.  
Våren 2020 var vi 34 stifinnere og seks engasjerte ledere. 
 
Godterimerke er populært å ta. Vi laget chips av poteter, popcorn og smors på bål på ett møte. På 
Ådneram fikk de som ville ta merke ferdig og laget da risboller som alle fikk smake. Nam, nam.  
Mange i 7. klasse var på peffkurs høsten 2019, og hadde etterpå lyst til å lage fakler, en aktivitet de hadde 
sett på kurset. Faklene ble tent på samme kveld, og fungerte godt. Vi lærte at det er lurt å gjøre seg flid, 
og lage de på kun en liten del av stokken og feste tøystykker godt.  
 
Som avslutning av peffkurset skulle deltakerne ha et møte for sine patruljer, og de valgte å ha postløype 
for speiderne. Møte fungerte godt og viser at det er lurt å slippe speiderne til. En kveld på skøytebanen 
utenfor Oljemuseum i sentrum med diskolys og musikk var også en spesiell opplevelse. 
Det siste møte før nedstengning var en førstehjelpsøvelse med markører fra roverne. Speiderne synes 

alltid dette er kjekt og lærerikt.  
 
Vi må heller ikke glemme turen til Ådneram med hele 
troppen og rovere. Litt lite snø stoppet oss ikke fra å 
få en tur inn Sirekrokløypen. Enkelte plasser var det 
riktignok nesten mer lyng og sørpe enn snø, men det 
gikk det også. Godt vi ikke visste hva som var i vente 
for å teste hvor mange antall speidere /ledere vi får 
inn i skapet på kjøkkenet er nok ikke helt 
smittevennlig. Men åh så moro å se tilbake på.  
 
 
Så ble Norge nedstengt. Litt uvirkelig i starten, men vi 
kom i gang med et par digitale møter. Ikke helt lett 

med speidere som tuller og lager mye støy, så ble litt prøving og 
feiling. Kjøpte tilgang til utvidet Zoom og Kahoot for å få møter til å 
fungere. Henteleken var også gøyal digitalt.  
 
Men i speidernes hjemland England var det noen kloke hoder som 
laget hjemmeleir. Hinna er selvsagt ikke dårligere enn å gjøre det 
samme. Merke måtte vi ha, og det var populært blant stifinnere 
som fant seg soveplass i stuen, på og under kjøkkenbord, i hagen, i 
badekaret og i bilen. Utfordring med å lage «bålkos» ble tatt på 
strak arm. Kjekt å se fantasien blomstre hos speidere.  

Selv om vi ikke kunne 
treffes, så hadde vi en 
artig opplevelse sammen. 
Vi fant også en mulighet 
for å lage en digital 
postløype som speiderne selv kunne ta, og de ble oppfordret til 
å ta fordypningsmerke hjemme.  
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Så raskt det var mulig startet vi opp igjen med utemøter. Vi delte oss inn i mindre grupper på ulike steder 
utenfor speiderhuset. 6. og 7. klasse hadde møter hver for seg som varte en time. Det var pause mellom 
de to møtene for å unngå treffpunkt på tvers. Vi bygget leirstol og laget pizzasnurrer på hvert sitt 
stormkjøkken. To aktiviteter der det var lett å holde avstand mellom hver speider og kohort av speidere. 
Begge aktivitetene var så kjekke at de anbefales å gjennomføre flere ganger. Det at alle selv måtte sette 
sammen og bruke stormkjøkken var god læring.  
Vi prøvde det samme med pionering, men dette er nok litt vanskeligere å klare å gjøre alene. Læringen er 
at det fungerer best å gjøre sammen minst to og to eller tre og tre.  
Men vi skal ikke legge skjul på at våren var krevende for oss ledere. Å planlegge, klargjøre og gjennomføre 
møter der speiderne skal holde avstand til hverandre og til leder er en utfordring. Hver uke gikk det nær 3 
timer med for å gjennomføre selve speidermøte. I tillegg kom planlegging i forkant.    
 

Stifinner høst 2020 
Årsrapporten ligger som PDF på nettsiden : 
https://www.hinnaspeider.no/h/hinna/upload/vedlegg/AArsmelding-Stifinner-hoest-2020.pdf 
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Vandrer vår 2020 
 
Planlegging av program startet allerede i november og et bra program ble laget. 
Men det ble jo ikke et år som noen av oss kunne forutse og derfor ble det en del endringer som både 
speiderne og lederne tok på strak arm. 
Et par av møtene ble tatt som nettmøter men her var det liten deltagelse fra speiderne. Noe forståelig da 
skolene på denne tiden også hadde mye nettmøter som nok førte til at noen og enhver ble lei dette. 
 
Etter hvert kom vi i gang med møter hvor vi fulgte Covid-forskriftene så godt vi kunne. Mange gode møter 
ble det og alt i alt ble det et produktivt og godt halvår. 
 

Møtedag torsdag 
31 mer eller mindre aktive speidere 
 

Terminlisten: 
9. januar Sørmarka-tur med grilling i gapahuken 
16. januar Postløype Jegerprøven 
23. januar Planlegging for vinter-tur 
30. januar Møtefri pga tur samme helg 
31.1-2.februar Vinterspeiding i Sirdal 
5. mars Patruljemøte 
26. mars Korona-dugnad - fordypningsmerke 
27. mars Bli med på leir - hjemme 
30. mars Digital postløype i Sørmarka 
23. april Digitalt møte 
30. april Overnatting i Sørmarka - Hengekøy 
7. mai Sykkelmøte 
14. mai Stekte bananer fra Guatemala 
28. mai PMR-radio 
4. juni Planlegging tur og program 
5.-7. juni Tur til Camp773 
11. juni Avslutning med BLÅTUR! Takk til Asbjørn 
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Vandrer høst 2020 
Vandrerne talte denne høsten 29 
medlemmer og 6 ledere. Litt 
varierende oppmøte de første 
møtene, men så tok det seg opp 
utover høsten og vi hadde noen 
kjekke møter med mange speidere 
med. En gjeng fra Hinna startet 
speiderhøsten med tur til 
Folgefonna og isbreen der. En tur 
som arrangeres for 9. og 10. 
klassinger siste helgen i august.  
 
Restriksjoner i forbindelse med 
pandemien har påvirket møtene og hvordan de er blitt gjennomført denne høsten. Med maksimalt 20 stk 
samlet i perioder måtte vi splitte speiderne i to grupper. Men i stedet for å kjøre ulike tidspunkt ble 
møtene for de to gruppene kjørt parallelt, og det oppleves mindre belastende på ledergruppen.  
 
For eksempel ble det kjørt to møter, der en gruppe hadde kano og den andre orienteringsløype for 
deretter å bytte neste møte. Oppmøte var Vaulen for begge gruppene. Orienteringsløypen ble kjørt slik at 
speiderne fikk en post de skulle finne, og så måtte de tilbake til leder for å få neste. Inne hos leder lærte 
de hver gang et nytt krav i fordypningsmerke for kart og kompass. På denne måten var det få speidere (2-
4 stk) inne om gangen og lærte om kartreferanse, avstand osv. Dette fungerte godt og kan gjerne gjentas. 
Fisking fra kano ble forsøkt, men med mindre hell. Forsøkte igjen fra land, men ble helst tang og tare på 
kroken.  
 
Primitiv matlaging på bål er en slager, men tydeligvis ikke alltid lett å få med alle beskjeder fra ledere. 
Dermed ble det noe annerledes retter hos enkelte patruljer enn planlagt.  
Klatring derimot er alltid kjekt. I Storhaughallen kan det lånes utstyr og når vi har rovere, vandrere og 
ledere med brattkort, så er det bare å kose seg.  
 
Julekake stekt på stormkjøkken har vi ikke prøvd før, så det går sikkert bra. Og det gjorde det. Faktisk så 
ble de best stekt på den måten, skal vi tro speidere. Og det skal vi jo.  
 
Turen til Sageneset var planlagt, men måtte dessverre avlyses rett før avreise på grunn av smitte i 
bydelen. Kjipt siden dette så vi virkelig fram til.  
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Roverlaget 
Dette var høydepunktene/det kjekke vi gjorde av alle speideraktiviteter vi gjorde vår 2020 

- Roveropptak for 02 
- Digitalt Escape Room 
- Sommeravslutning 

 
Dette var høydepunktene/det kjekke vi gjorde av alle speideraktiviteter vi gjorde høst 2020 

- Bære sofaen inn vinduet til roverrommet 
- Kakemøte 
- Brenne fakler som tilhørte roverbingoen til SBG 
- Julepinnekake/kakao møte 
- Hengekøye ting i gapahuken før jul 
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Teknisk drift  
Roverloftet 
Roverloftet er blitt oppgradert med nytt gulv, ny dør og ny takbelysning.  Den ene veggen ble også kledd 
med nytt panel. Magnus S. donerte “ny” sofa som måtte heises inn vinduet. Roverne løste denne 
utffordringen på kreativt vis! 
 
Grupperom på gammelt loft 
Grupperommet er ryddet og klargjort for enkel oppussing. Planen er å innrede dette rommet som et 
møterom og kontor for gruppeledelsen og ledere som trenger møterom når resten av huset er opptatt. 
Lageret i mellomgangen på loftet er også ryddet. Mer rydding gjenstår her. 
 
Garasjen 
I juni hadde lederne rydde-dugnad i garasjen, og MYE ble kastet!  
 
Utstyr til friluftsskole 
I forbindelse med friluftsskolen ble det kjøpt inn en god del utstyr! Blant annet en båt av typen Pioner 13 
Maxi med 15hk påhengsmotor og tilhenger. Av annet utstyr kan det nevnes; to dobbeltkajakker, 
redningsvester, krabbeteiner, håver, fiskestenger, stormkjøkken og mye, mye mer. 
 
Hygiene 
I forbindelse med Korona-viruset ble det kjøpt inn stativ til antibak til å ha ved inngangen til huset. Det ble 
også satt opp dispensere til tørkepapir på bad og på kjøkken. Rutiner for vask av bad og kjøkken ble også 
skjerpet. 
 
Utebelysning 
Det er montert nye LED-lyskastere ute rundt speiderhuset. Disse er styrt av tidsbryter ved nødutgangen i 
forsamlingslokalet. Lysene slukker automatisk etter 3 timer, eller kan slukkes manuelt.  
 
Varmekabler i kjeller 
Det er montert digitale termostater på varmekablene i kjeller. Tidligere var det kun av/på bryter som 
medførte unødvendig høyt strømforbruk. 
 
Flaggstang 
Det er satt opp flaggstang utenfor speiderhuset. Gravingen til fundament ble utført gratis av Jåttå Maskin. 
Velholdt park og hage leverte flaggstang. Vi skulle egentlig få en nesten ny stang med liten skade gratis av 
dem. Denne stangen knakk under transport til speiderhuset, og vi fikk derfor en helt ny stang uten å 
betale for den.  
 
Parkeringsregulering ved garasjen 
Parkeringsplassen ved garasjen er blitt benyttet av naboer og turgåere over lengre tid. Det står i 
reguleringsplanen at denne parkeringen tilhører speiderhuset. Vi fikk derfor Stavanger kommune til å 
sette opp skilt ved parkeringsplassen. For å kunne skilte parkeringen måtte det settes ned kantstein som 
markerte skillet mellom Bergliveien og parkeringsplassen. Stavanger kommune bekostet dette arbeidet og 
skiltet.  
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Gapahuk 
Koronatiden har medført økt bruk av gapahuken av familier og naboer. Det har vært mye søppel, 
bålrester og hærverk som ledelsen har brukt tid på å rydde opp i. I julen ble problemet så stort av 
gruppeledelsen så seg nødt til å sette opp skilt som forbyr privatpersoner å fyre opp bål uten avtale 
 
 

Støttekomiteen 2020 
Støttegruppen består av tidligere ledere som fortsatt ønsker å bidra med 
noen timer til nytte for speidergruppen – og består av: 
Ingjerd Osmundsen – materialforvalter speiderhus + diverse der en kan gi en hånd 
Herdis Meldahl – regnskap + dugnadstimer i og ved speiderhuset 
 
Vi møtes ca hver 3. uke i speiderhuset og ordner og rydder i speiderhuset – ca 2 timer hver 
gang. 

 Rydder i hyller og skap 
 Fyller på tørrvarer 
 Kaster gamle matvarer, spesielt fra kjøleskap og frys 
 Vasker kluter, håndklær, mopper etc 
 Kjøper inn vaskeartikler 
 Kjøpt spritstativ 
 Koster utenfor huset 
 Vært med på dugnad i garasjen 
 Setter ut bosspann som nå tømmes hver 2. uke, torsdag kl 06 i oddetallsuker 

 
Ingjerd Osmundsen deltok i tillegg på følgende: 

 Vinterspeiding 2020 
 Årsmøte i krets 2020 
 Søker leie av Ådneramhytta 
 Lagbygging med lederne på Gullingen i januar 2020 
 Markering av kommunesammenslåing i Sørmarka februar 2020 

 
Herdis Meldahl er i tillegg gruppens regnskapsfører. 
 
Hinna, 10. februar 2021 
Ingjerd Osmundsen og Herdis Meldahl 
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Resultatregnskap 2020 
 
Se vedlegg (PDF) på nettsiden til Hinna speidergruppe. 
https://www.hinnaspeider.no/h/hinna/upload/vedlegg/Resultatregnskap---2020.pdf 
 

Regnskap Friluftsskolen 

Prosjekt resultatregnskap 
Hinna speidergruppe    

2020 prosjekt: Friluftsskole sommer 2020 sammenlignet med total 
    

 2020 Total  
Salgsinntekt 274 997,00 274 997,00  
3425 Søkte tilskudd 274 997,00 274 997,00  
Sum driftsinntekter 274 997,00 274 997,00  
Varekostnad 75 613,79 75 613,79  
4320 Gruppe - arrangement 1 001,56 1 001,56  
4321 Gruppe - forbruk 7 702,08 7 702,08  
4322 Gruppe - utstyr 66 910,15 66 910,15  
Lønnskostnad 0,00 0,00  
5000 Lønn til ansatte 0,00 0,00  
Annen driftskostnad 86 444,21 86 444,21  
6790 Innleid arbeidskraft 77 900,00 77 900,00  
6861 Bevertning 7 243,21 7 243,21  
6890 Annen kontorkostnad 1 301,00 1 301,00  
Sum driftskostnader 162 058,00 162 058,00  
Driftsresultat 112 939,00 112 939,00  
    

 
 
Balanse 
Se vedlegg (PDF) på nettsiden til Hinna speidergruppe. 
https://www.hinnaspeider.no/h/hinna/upload/vedlegg/Balanse---per-31.-desember-2020.pdf 
 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet i gruppeting godkjenner resultatregnskapet for 2020. 
 

Revisors beretning 
 
Se vedlegg (PDF) på nettsiden til Hinna speidergruppe 
https://www.hinnaspeider.no/h/hinna/upload/vedlegg/Hinna-Speider-revisors-beretning-2020.pdf 
 
Årsmøtet i gruppeting tar revisors beretning til orientering. 
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Kontingent 2022 
 

 Kontingent fra forbundet er i 2017 kr 440 + krets kr 215 + gruppe kr 230 = kr 885 
 Kontingent fra forbundet er i 2018 kr 450 + krets kr 225 + gruppe kr 230 = kr 915 
 Kontingent fra forbundet er i 2019 kr 460 + krets kr 230 + gruppe kr 230 = kr 920 
 Kontingent fra forbundet er i 2020 kr 470 + krets kr 235 + gruppe kr 245 = kr 950 
 Kontingent fra forbundet er i 2021 kr 480 + krets kr 240 + gruppe kr 250 = kr 970 
 Kontingent fra forbundet er i 2022 kr 490* + krets kr 245*+ gruppe kr 250 = kr 985 
 
*Forbundets del av kontingent besluttes først mot slutten av 2021. Det kan bli en økning på kr. 10, men 
det kan også være at beløpet ikke endres 
 
*Kretsens andel av kontingent kunne tidligere være på maks 50%. Speidertinget vedtok i november å 
fjerne den grensen. Vi får først vite  
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet fastsetter at gruppens del av kontingent for 2022 er kr. 250 
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Budsjett 2021 
 
Se vedlegg (PDF) på nettsiden til Hinna speidergruppe. 
https://www.hinnaspeider.no/h/hinna/upload/vedlegg/Budsjett-2021.pdf 
 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner budsjett for 2021. 
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Arbeidsplan 2021-2022 
Speidertinget vedtok i november 2020 en to-årig arbeidsplan. Temaene er : 

 Vi er synlige 
 Vi er mangfoldige og inkluderende 
 Vi blir flere 
 Vi tar vare på de frivillige 

Speidergrupper oppfordres til å ta utgangspunkt i disse temaene når vi skal lage arbeidsplan for samme 
periode.  
 
Hvordan kan vi være synlige? 
Hinna speidergruppe skal være synlig i Hinna bydel og i Stavanger kommune. Vi skal bidra med innlegg til 
HinnAvis, oftere oppdatere Hinna speidergruppe på Facebook i tillegg til våre nettsider Hinnaspeider.no . 
Vi skal også delta i møter som Stavanger kommune inviterer til, eks. ny handlingsplan for frivillighet, 
Barne og ungdomskontaktutvalg (BUK) sin årlige konferanse og årsmøte og andre møter som det inviteres 
til. 
 
Hvordan kan vi bli flere? 
Vi har i 2019 og 2020 hatt ventelister for alle aldersgrupper, mer eller mindre gjennom hele året. Vi 
ønsker at flest mulig skal få begynne i speideren uten å vente på plass i flere måneder. For å få til det må 
vi aktivt rekruttere flere ledere til alle enheter. Gruppeledelsen vil presentere en plan tidlig i mai 2021 for 
prosjekt Lederrekruttering. 
 
Hvordan kan vi ta vare på våre frivillige? 
Et godt ledermiljø er viktig både for dagens ledere og nye ledere. Grunnet smittesituasjonen i januar 2021 
fikk vi ikke gjennomført ledersamlingen. Så fort det lar seg gjøre å treffes vil gruppeledelsen invitere til en 
sosial kveld. Rovere og ledere skal i tillegg inviteres til avslutning før sommer og før jul. Det settes også av 
midler i budsjettet til en ledersamling med overnatting Januar 2022. 
 
Gruppeledelsen skal følge opp nye ledere for å sikre at de føler seg inkludert, og får bedre forståelse av 
hva det innebærer å leder i Hinna speidergruppe. Dagens ledere skal også følges opp for å sikre at alle blir 
sett og hørt. 
 
Enhetsledere oppfordres til å samle sine ledere til en sosial samling min. 1 gang per speiderår.  
 
Førerpatrulje i tropp (8.- 10 klasse) 
Vi har ikke lykkes i å etablere en førerpatrulje tidligere år. Selv om vi ikke har klart dette mener 
gruppeledelsen det skal prioriteres også kommende år da det vil ha stor verdi for speidergruppen. 
Patruljeførere vil bli inkludert i planlegging og være ansvarlig for gjennomføring av møter. Speidergruppen 
får patruljeførere som er vant med å ta ansvar og kan bedre takle overgangen til å bli rover (og eventuelt 
ung leder) 
 
Det er ulik grad av kunnskap og forståelse for hva en førerpatrulje er, og hva patruljen har av rammer og 
ansvar. Gruppeledelsen foreslår en gradvis overgang til fra troppsmøter til patruljemøter. 
 
Kurs (med overnatting) for troppsledere, patruljeførere og patruljeførerassistenter i mars -  Bidra til at 
ledere og speidere får en felles forståelse og en god start på et langsiktig arbeid. Førerpatruljen skal 
planlegge 3 patruljemøter i løpet av kurset. 
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Førerpatruljearbeidet vil også tas opp på møter i lederpatruljen for å dele gleder og utfordringer. På sikt 
kan dette bidra til at ledertetthet for vandrertroppen på møter og leir kan reduseres.  
 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet vedtar arbeidsplan for 2021-2022 
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Gruppeledelsen forslag til saker 
Prokura for Hinna speidergruppe 
Fra Brønnøysundregisteret: 
«Prokura er en fullmakt til å opptre og underskrive på vegne av foreningen i det meste som angår driften. 
Prokura kan ikke brukes til å behefte eller selge foreningens faste eiendom. En person som har fått 
tildelt prokura kalles prokurist.»! 

En forening kan gi prokura til en eller flere personer. Hvis det er flere, kan man velge om de skal ha 
fullmakt hver for seg, eller i fellesskap. En person som har prokura kan ikke overføre den til en annen 
person. 

Gruppeledelsen ønsker å unngå situasjoner i fremtiden der styremedlemmer eller andre ledere tar 
beslutninger som ikke er til det beste for speidergruppen. 

Derfor foreslår gruppeledelsen at 2 av styremedlemmene i fellesskap gis prokura. Gruppeledelsen 
bestemmer selv hvilke styremedlemmer dette gjelder. Prokura bestemmer på første styremøte etter 
årsmøtet. 
 
Forslag til vedtak 
Årsmøtet godkjenner at 2 av styremedlemmene gis prokura for maks 1 år.  
 
Medlemskontingent for ledere tilbakebetales ved årets utgang for ledere som fremdeles er aktive. 
Hinna speidergruppe har i flere år praktisert at kontingent tilbakebetales når ledere kan dokumentere at 
de har betalt. Vi har også praktisert at ledere mottar en faktura på kr.50 for å kunne vise til at 
speidergruppen ikke har dekket hele kontingenten.  
 
Det blir en del ekstra arbeid for regnskapsfører med å følge opp innbetaling av kr. 50. Ledergruppen 
endrer seg for hvert år og det er ikke helt enkelt å forklare hvorfor de får den fakturaen. Praksis ønskes 
endres til at kontingent tilbakebetales i sin helhet ved kalenderårets utgang dersom leder fortsatt er 
aktiv/bidrar i speidergruppen. 
 
Forslag til vedtak: 
Årsmøtet godkjenner endring av praksis for tilbakebetaling av lederkontingent. Kontingent tilbakebetales 
ved kalenderårets utgang dersom leder fortsatt er aktiv/bidrar i speidergruppen. 
 
Valg av nestleder 
Dersom gruppeleder av ulike årsaker ikke kan representere speidergruppen eller stille på gruppeledelsen 
sine møter må gruppeleder-ansvaret ivaretas av en annen. Gruppeledelsen foreslår at det velges en 
nestleder som ved behov kan representere Hinna speidergruppe men også ta ansvaret for styremøter. 
 
Gruppeledelsen presenterer nestlederkandidat på årsmøtet. 
Forslag til vedtak formuleres på årsmøtet når kandidat er presentert 
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Valg 
 
Valg av styremedlemmer til gruppeledelsen 
 
Det skal velges gruppeleder samt to styremedlemmer. Følgende kandidater er forespurt og stiller til valg: 
 
Gruppeleder: 
Allis Beisland. 
Gruppeleder velges for 1 år.  
 
Styremedlem: 
Claus Hvid velges for 2 år 
Linda Namtvedt velges for 2 år 
  
 
Valgkomiteen har bestått av Cicilia Mathiesen, Åshild Byberg og Ingvild Ween 
 
Valg av regnskapsfører 
Gruppeledelsen innstiller Herdis Meldahl 
 
Forslag til vedtak : Herdis Meldahl velges som regnskapsfører for 1 år. 
 
Valg av revisor 
Gruppeledelsen instiller Lise Kaspersen 
 
Forslag til vedtak : Lise Kaspersen velges som revisor for 1 år. 
 
Valg av representanter til kretstinget 
Kandidater til kretsting: (Gruppeleder (styret kan velge stedfortreder) og en pr. ti betalende medlemmer i 
henhold til sist årsmelding. Det skal også velges vara. Minst 1/3 skal være under 25 år) 
 


