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Årsmelding for året 2010
Virksomhetsideen
Virksomheten i Nord-Trøndelag krets av Norges speiderforbund er underlagt lover og retningslinjer
som er siste endret på Speidertinget 2010. Disse er tilgjengelig fra nettadressen
http://speiding.no/organisasjon/?liste[]=10

Kretsstyret har bestått av:
Kretsleder
Visekretsleder
Styremedlemmer

Roverombud

Arnt J. Øvreness
Per Gevik
Jens Hollås
Inger Fjellhaug
Hulda Berg Amlien
Asgeir Langås
Dagfinn Wie
Inger Gevik

Skogn
Mære/Sparbu
Sandvollan
Vinne
Levanger
Namsos
Egge
Mære/Sparbu

Kretsens administrasjon
Kretsstyrets månedlige møter har vært forberedt av kretsleder og gjennomført på kretsens kontor i
Speiderhuset på Steinkjer. All kommunikasjon har vært elektronisk. Dette har forenklet kretsstyrets
innsyn i løpende saker og handlingsmønster i saker som handler om kretsens drift.
Kretsstyret har behandlet 85 saker. Sakslista viser imidlertid 84 saker. Sak 62/10 er ikke nummerert
rett, slik at sakslista skal avsluttes med 85 saker.
Kretsstyret fungerer som en kommunikasjonskanal mellom kretsstyret og de aktive gruppene. Når
møtene er ferdig har alle representantene for gruppene forståelse for både historie og framtid.

Kretsens økonomi
Kretsens økonomi forvaltes med en god hånd av Jens Hollås. Regnskapet viser et nøkternt forbruk og
underskuddet er mindre enn budsjettert.
Det er fortsatt mindre forbruk av støtte til opplæringsformål enn forutsatt. Her er det mulig å utvikle
flere tankerekker om årsaker. Den årsaken som blir oftest nevnt er tidsklemma. Det blir fort et så
stort engasjement i egen gruppe at dette forbruker tid og ressurser til annen interessant virksomhet.
Ved årets slutt har kretsen en egenkapital på vel 242000 kroner.

Nye ledere:
Tre av kretsens grupper har hatt tilgang på nye ledere:
Vinne
+1, Nina Guddingsmo
Levanger
+2, Elling Skogan, Kjell Arne Bjørhusdal
MæreSparbu +1, Renee Larsen
Det vil bli gjennomført en ”Ledersamtale” på vårparten 2011.
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Medlemsutviklingen i kretsen
Nord-Trøndelag krets hadde i utgangen av året 2009 en medlemsskare på 115 medlemmer. Ved
utgangen av 2008 var tallet 125 medlemmer. For de under 26 år er medlemstallene henholdsvis 85
og 94.
I året 2010 opplevde kretsen en utrolig vekst. Vinne gruppe, som er en av kretsens større grupper,
nesten doblet medlemstallet, og en økning i kretsen på omkring 50 medlemmer gir et spennende
utgangspunkt for utviklingen.
Fordelingen mellom gruppene fremgår av tabellen under.
2010
Gruppe
Egge
Malm
Mære/Sparbu
Namsos
Røyrvik
Skogn
Levanger
Røra
Sandvollan
Vinne
NordTrøndelag
Sum

2009

2008

Aktive
11
1
35
1
1
2
27
0
8
61

Under 26 år
8
0
27
0
0
0
23
0
6
48

Aktive
16
1
36
1
1
2
18
2
10
31

Under 26 år
12
0
28
0
0
0
12
0
8
28

Aktive
22
1
39
1
1
2
15
1
12
28

Under 26
år
19
0
32
0
0
0
10
0
10
22

1

0

2

1

3

1

148

112

115

85

125

94

Kretstingets årsmøte
Årsmøtet ble gjennomført på Lysheim grendehus i Sparbu, i tiden 5. – 6. februar 2010. Rune Rødsrud
fra Follo krets var invitert til å snakke om ” Med Nord-Trøndelag krets fram til år 2016” på
ledersamling på fredag kveld.
Årsmøte ble gjennomført 6. februar. Referat fra årsmøtet kan leses her:
http://www.nordtrondelag.scout.no/dokument.php?dok=111

Trønderspeider i Friluft, 9.-11. april
Kretsbannerkonkurransen
Arrangementet var historiens første TSF for alle speiderne i Trøndelag. Trønderspeider i friluft er et
samarbeidsarrangement mellom S-Tr NSF, N-Tr NSF og Trøndelag K/M på Stornesøra på Sandvollan i
Inderøy kommue.
Kretsens plasseringer:

7. plass
24. plass
26. plass

Ulv, 1. Levanger, 287,5 pts
Ulv, 1. Egge,
246,5 pts
Gaupe, 1. Vinne, 225,5 pts
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Komiteen har bestått av:
Per Gevik, Mære-Sparbu NSF, leder Kretsbannerkonkurransen
Erling Husby, Kretsstyret Sør-Trøndelag NSF
Sara Margrete G. Nyjordet, Mære-Sparbu, NSF
Daniel Kvitland, 10. Trondheim NSF
Marius Døllner, 10. Trondheim NSF
Arrangementsleder: Erling Husby, Kretsstyret Sør-Trøndelag NSF
Leder teknisk: Svein Aastrup, Inderøya KFUK/KFUM
Leder Småspeiderdagen: Anders Sveen, Stjørdal NSF
Kretsens representant i dommerkollegiet var Jens Hollås.
Småspeiderdagen
Småspeiderdagen er nå en del av TSF. Der konkurrerer de med andre småspeiderpatruljer fra hele
Trøndelag.
Villmarkspatruljen fra Levanger og Ekornpatruljen fra Vinne ble kretsens beste patruljer. Elgen gikk til
Levanger og skjoldet til Vinne.

Speideraksjonen 2010, april
Årets speideraksjon var et samarbeid mellom speidere og Flyktningehjelpen.
Egge, Sandvollan og Mære/Sparbu grupper deltok i årets aksjon.

Minikretsleir, 30. april – 2. mai
Arrangør: Mære-Sparbu speidergruppe
Sted: Stornesøra på Inderøya
Deltakerne var fordelt slik:
Gruppe
MæreSparbu
Sandvollan
Egge
Levanger
Vinne
Sum

Småspeider Stifinner/Vandrer Rover Leder
2

8
13
23

9
7
4
6
5
31

6

6

3
2
1
3
4
13

Sum
20
9
5
17
22
73

NM i speiding, 11. – 13. juni
NM i speiding ble arrangert i Tysvær kommune, Ryvarden krets. Det var en fin innsats fra Ulv fra
Levanger og Ulv fra Egge. De ble nr 89 og nr 111 av 119 startende patruljer.

Speiderforum, 1. – 3. oktober
Sted: Storetveit Skole, Fantoft, Bergen Dato: 1-3 oktober 2010
Christian Hanssen og Ingvild Saxegaard Tangvold var kretsens valgte representanter på Speiderforum
i Bergen.
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Dokumenter fra Speiderforum kan hentes fra denne nettadressen:
http://speiding.no/organisasjon/?liste[]=17;liste[]=0

Roverforum, 1. – 3. oktober
Inger Gevik, kretsens roverombud ble ”stand-in” for kretsens valgte roverepresentanter som ikke
kunne møte.
Dokumenter fra Roverforum kan hentes fra denne nettadressen:
http://speiding.no/organisasjon/?liste[]=16;liste[]=0

Kurshelg i Reg-K, 1.- 3. oktober
Fra Levanger deltok Elling Skogan og Kjell Arne Bjørhusdal på førstehjelp og Yngvar Amlien på leik
som metode.

JOTA, Jamboree on the air, 16.- 17. oktober
I år ble JOTA arrangert i Tromsdalen i Verdal. Over 60 speidere ble samlet til en fin helg med mange
forskjellige aktiviteter. Roverne var med som arrangører og hjelpere.

TV-innsamlingsaksjonen, 24. oktober
NSF har et nært samarbeid med Flyktningehjelpen. Dette samarbeidet ble utfordret gjennom årets
TV-aksjon, hvor speiderne ble oppfordret til å være bøssebærere. Flere av kretsens speidere deltok.

Speidertinget, 29. - 31. oktober
Her deltok Inger Fjellhaug (Vinne) og kretsleder.
Referat fra Speidertinget i Lyngdal kan leses her: http://speiding.no/organisasjon/?liste[]=20

Regionene i kretsen
Nord-regionen
Består av kun Namsos. I 2010 også med bare et medlem.
Midt-regionen
Midtregionen består av Egge, Sandvollan og Mære/Sparbu.
Sør-regionen
Regionen består av Vinne, Levanger og Skogn.
Sør-regionen hadde en aktivitet under FNF paraplyen på friluftslivet dag ved Vulusjøen 5. september.

Kretsens rovere
Roverne har hatt et flott, og aktivt roverår. Aktivitetene er beskrevet i egen rapport.

Kretsens representasjon utad.
Følgende personer har representert vår krets:
Arnt J. Øvreness har deltatt i stab i Region K, på høstens KL/KS samling, Lederløft og Speidertinget.
Inger Fjellhaug deltok på Speidertinget
Andreas Skjerve og Rune Rødsjø deltok på NTBUR sitt årsmøte
Side 6 av 15

Inger Gevik deltok på Roverforum i Bergen
Christian Hanssen og Ingvild Saxegaard Tangvold deltok på Speiderforum i Bergen

NTBUR
Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd forvalter fylkets kulturmidler til barne- og
ungdomsorganisasjoner.
Arnt J. Øvreness er valgt inn som medlem av kontrollutvalget.
NTBUR har et fantastisk engasjement og bidrar til en viktig jobb for barn og ungdom. Vi takker dem
for økonomisk støtte til kretsens arbeid for dette året.

Samarbeid i Midt-Norge
Tre kretser og tre kulturer trenger tid før et godt samarbeid blir synlig på arrangementslista.
Foreløpig er det bare Trønderspeider i Friluft som er den store prøven. Det er bare en måte å lære av
hverandre på, det e rå ha integrerte arrangørstaber, hvor alle er sammen om planlegging og
gjennomføring – i store eller små enheter. Dette er en arbeidsform som tar tid, men det er den
eneste som gir suksess.

Takk
Kretsstyret vil takke alle som har bidratt gjennom året slik at våre arrangement har blitt til gode
speideropplevelser.

Steinkjer /Skogn 10. feb 2011
For kretsstyret

kl
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Roveraktivitet året 2010 i Nord-Trøndelag
Roverne i Nord-Trøndelag har i 2010 bestått av:
Andreas H. Skjerve (Egge)
Per Kristian Saxegaard Tangvold (Egge)
Rune Rødsjø (Egge)
Eline T. Berre (Mære – Sparbu)
Ida-Helene Lægran (Mære – Sparbu)
Inger Gevik (Mære – Sparbu)
Roverombud
Sara Margrete Gilberg Nyjordet (Mære – Sparbu)
Roverombud
Tor Arne Ven (Levanger)
Rikard Jenssen (Levanger)
Yngvar Amlien (Levanger)
Nyttårstur ons. 30.12 – lør. 2.1:
Deltagende rovere: Sara Margrete.
Rovere fra Sør-Trøndelag, Skien og Løten inviterte til nyttårstur på Nordhue på Løten. Det ble et fint
opphold i 30-c og mye snø. Nyttårsaften ble feiret med kalkun og mengder saus og fyrverkeri.
Vandrer- og rovertur lør. 6.2 – søn. 7.2:
Deltagende rovere: Inger, Sara Margrete, Yngvar, Ida-Helene og Eline.
Etter kretstinget ble det arrangert vandrer- og rovertur til Bjønnsåshytta på Byafjellet. Til sammen
deltok 2 vandrere og 5 rovere på turen. Vi startet å gå fra Skrattåsen, og kom oss etter hvert opp til
hytta. Det var mørkt da vi kom opp, og de fleste var sultne. Det ble derfor straks tent opp bål, laget
mat og lagd overnattingsplass. Kvelden kom raskt. Vi lagde oss derfor appelsinsjokolademuffins og
koste oss rundt bålet før vi rullet ut soveposene. To personer sov inne i hytta, mens resten sov ute på
utlagt granbar under en pressenning. I løpet av natten kom det så mye snø at tauet som holdt
pressenningen oppe røk tvers av. Yngvar måtte da leke supermann og knyttet opp presenningen på
nytt. Tidlig neste morgen ble alle vekt, og det ble etter hvert servert kakao og kaffe, mens det ble
spist frokost. Etter ei sangstund ble leiren rigget ned mens stab ordnet ei hinderløype. Etter en
gjennomgang av hinderløypa ble deltakerne delt opp i to lag, der det var om å gjøre å komme
igjennom hinderløypa på raskest mulig tid. Da alle var igjennom den strevsomme hinderløype var det
bare å pakke sammen og dra ned til Skrattåsen igjen.
Vinter5kamp fre. 26.2 – søn. 28.2:
Deltakere: Sara Margrete, Inger og Ida-Helene.
Trondheim studentspeidergruppe arrangerte i februar tradisjonell vinter5kamp på Duddelibu på
Selbuhøgda. Fra Nord-Trøndelag deltok Sara Margrete på lag, og Inger og Ida Helene var der som
heiagjeng fra lørdag til søndag. Grenene det vart konkurrert i var skikasting (skistafett med kasting av
vedkubber), nattorientering, woodori, hinderløype(med ski!)og praktisk oppgave som gikk ut på å
lage et periskop.
Sara Margrete sitt lag, ”Makrell i tomat”, havna på en beundringsverdig førsteplass, men dessverre er
det om å gjøre å komme på 2. plass. Det er nemlig 2. plassen som vart tildelt den ærerike vandreskia.
Denne gikk i år til TSSG sitt eget lag.
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Påskeleir lør. 27.03 - tir. 30.03:
Deltakende rovere: Sara Margrete, Rikard og Yngvar.
Vi var til sammen 20 rovere fra hele landet som var samlet på Viken fjellstue i Glåmos. Sara som var
med i stab dro til Viken fjellstue på fredag (dagen før), mens vi andre kom dit på formiddagen på
lørdag. På lørdag delte vi oss inn i grupper med rovere som vi ikke kjente, og hadde konkurranse om
å lage den beste snøskulpturen. Videre utover leiren var vi på flere skiturer og lagde flambert frukt.
Desserten ble god, men dårlig flambert. Ellers på leiren ble det mye sosialt samvær med Twister og
kortspilling. Vi kom oss også til Røros city etter et par utforkjøringer. Vi fikk mange fine opplevelser
og nye vennskap før vi dro hjem på tirsdag ettermiddag.
Trønderspeidere i friluft (TSF) fre. 09.04 – søn. 11.04:
Deltakende rovere: Ida-Helene, Eline, Inger, Sara Margrete, Rikard og Yngvar.
Vi var på Stornesøra i Inderøy med finværet. Der stilte vi som postmannskap og hadde egne
roveraktiviteter med roverne fra Sør-Trøndelag og Trøndelag KFUK/M. Vi overnattet i et timannstelt
sammen med fire rovere fra Sør-Trøndelag. Dette ble ei fin helg!
Roverløft, fre. 23.- søn. 25.4:
Deltagere: Sara Margrete.
Årets roverløft fant som vanlig sted på Ingelsrud speidersenter, og kunne by på programkursene eller
andre spennende kurs til de som allerede hadde fullført alle modulene. Blant annet kurs i smie og
gourmetisk mat på bål.
Fra Nord-Trøndelag var det bare Sara Margrete som deltok, men flere kjenninger fra Sør-Trøndelag
var også nedover.
I tillegg til kurs var det også en del informasjon å få, om blant annet verdensspeiderleiren. Det var
også en del diskusjoner og forskjellige aktiviteter for å bli kjent. På lørdagskvelden hadde vi et fint
leirbål med underholdning fra gruppene vi hadde vært oppdelt i, i løpet av helga.
Minikretsleiren ”Kosekroken” fre. 30.04 – søn. 02.05:
Deltakende rovere: Per Kristian, Ida-Helene, Eline, Inger, Sara Margrete og Yngvar.
Vi deltok sammen med noen inviterte rovere fra Sør-Trøndelag på en leir som levde opp til navnet
sitt. Vi synes det var fint å få ha egen roverleir, men samtidig bli brukt til postmannskap på
forskjellige aktiviteter. På lørdagskvelden hadde vi eget roverleirbål samtidig som vi tok opp noen
saker som omhandlet oss roverne. Til slutt vil vi takke kretsen for en god middag på lørdag med et
håp om en lignende leir en annen gang!
Sommeravslutning for roverne i Trøndelag fre. 28.5 – lør. 29.5:
Deltakende rovere: Sara Margrete, Eline, Ida-Helene, Rikard og Yngvar.
Sommeravslutningen var lagt til Feren i Meråker. Vi dro da med minibuss fra Stjørdal og var ved
Feren i 19.00-tida på fredag. Der ble der rigging av leir, ”bli-kjent-leker”, matlaging og sanking av
kvister til lørdagens oppgave. På fredagskvelden ble det som det skal være, et lite leirbål. Med sen
kveld og mye regn, sov vi godt til 11-tida på lørdag. Da ble det frokost og flåtebygging. Flåta besto av
kvister som var surret i ring med en pressenning under. Etter å ha padlet flåta ut til ei øy, måtte vi
komme oss tilbake på en måte. Derfor strakk vi ei slakk line fra land til øya vi var på. Vi prøvde da å gå
på slakk line over vann (med sikring), før vi pakket sammen og dro ned til Stjørdal.
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Kanotur fre. 2.7 – søn. 4.7:
Deltakere: Ida-Helene, Sara Margrete og Yngvar, sammen med en del fra Sør-Trøndelag. (Til sammen
7stykk).
Vi padlet over Feren, slo leir ved Fersoset og padlet så ned idylliske Storelva (Forra) på lørdag. På
grunn av store vannmengder i elva, fikk vi lite utfordring fra elva. Noen ble allikevel, på en ufrivillig
måte, gjennomvåte i løpet av lørdag. Vi badet og testet kanoens flyteevne før vi slo leir for vår andre,
og siste natt. Dessverre var storkroken opptatt, men vi fant oss et annet ”mygghøl” å slå leir i. Her
lagde vi mat, fisket, og sprang om kapp med knotten. På søndag dro vi kanoene opp Heståa før vi
kom fram til Heglesvollen i Heståsdalen på Frolfjellet. Her ble vi hentet av to stykk rød golf (en av
dem kjørte Inger). Vi vasket og leverte tilbake kanoene før vi avsluttet det hele med pizza og brus i
det fine været.
Rover-kickoff fre. 3.9 – lør. 4.9:
Deltakere: Sara, Inger og Per Kristian.
Kick-Offet ble arrangert av arrangert av roverne i Sør-Trøndelag, og holdt sted på Stjørdal. Leirplassen
var en kort, men bratt rusletur unna. Ved leirplassen var det tent bål og kokt kaffe. Programmet
bestod av sverdlaging, ridderturnering, viking og engelskmann, og diverse andre leker og aktiviteter.
Senere utpå kvelden var det tid for middag – Grillmat med koteletter og pølser samt salat og
dressing. Under middagen ble vi mer kjent med hverandre, og Ingeborg Engh fra TSSG fortalte litt om
Roverløft, og om hva Roverløft er. Hun oppfordret alle til å bli med å se hva det er, og bli kjent med
rovere fra andre steder i Norge.
Neste morgen ble det frokost, rydding og en bratt spasertur tilbake til bilene.
MEGAspionasjerovertur fre. 10.9 – søn. 12.9:
Deltagende rovere: Inger og Sara Margrete.
En glad og bli gjeng dro oppover til Damtjønnbu i Klæbu fredag ettermiddag. Etter stort inntak av
taco og cola ble det stjernetitting og sengetid. I løpet av natten fikk vi UFO-besøk, men alle våknet
opp i god behold og klare til dyst. Delmål 1: loppemarked og pizza ble gjennomført med glans. Delmål
2: bilvask, mopedkjøring og demningsutforsking ble et stort, spennende eventyr. Delmål 3: spionasje.
Etter flere timer med kamuflasjeduk, kikkert og fuglebok tuslet vi ned til de beskuede og deltok på
leirbålet for MEGAarrangementet.
Natt nummer to tilbrakte vi i en gapahuk ikke langt fra MEGAleiren. Vi våknet opp til en vakker
morgen med ender og blåbær på menyen.
Rover 5kamp fre. 24.9 – søn. 26.9:
Deltakende rovere: Inger, Ida-Helene, Sara, Per Kristian og Yngvar.
Årets femkamp ble en spennende kamp. Lag H7, bestående av Sara, Erling og Yngvar, lå lenge an til å
stikke av med seieren, men datt ned på en fin andreplass ved avslutning. Det ble konkurrert i å lage
den beste rødspritbrenneren ved hjelp av to brusbokser og gaffateip, hinderløype, teorikunnskap og
naturkjennskap. I tillegg til de to deltakende lagene fra Trøndelag, var det også med en enestående
heiagjeng. Det var en gjeng slitne rovere som kjørte hjem fra Løten denne søndagen.
Roverforum fre. 1.10 – søn. 3.10:
Deltagende rover: Inger.
Roverforum ble i år avholdt i Bergen. Det ble tatt opp mange saker, men mange av dem var språklige
forandringer. Vi stemte også over salg av Ingelsrud speidersenter. Her ble det så likt det kunne bli, så
vi kom ikke fram til noen beslutning. 14 dager etter var senteret solgt. Forumet hadde en utflukt til
Akvariet i Bergen, der vi fikk holde slange og se på babykrokodillen de akkurat hadde fått.
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JOTA lør. 16.10 – søn. 17.10:
Deltagende rovere: Inger, Sara Margrete, Tor Arne, Yngvar, Rikard og Per Kristian.
I år ble JOTA arrangert i Tromsdalen i Verdal. Over 60 speidere ble samlet til en fin helg med mange
forskjellige aktiviteter. Roverne var med som arrangører og hjelpere. Vi koste oss i egen 16mannslavvo med ovn.
Roverstevnet fre. 5.11 – søn. 7.11:
Deltagende rovere: Inger, Sara, Yngvar og Per Kristian.
En helg... Et stevne... 200 rovere... En gård... En låve... PoÆNG i spill... Flere taktikker... Rytmisk
kubjelle... Renteoppgang i banken... Trillebårrace... Gæmbling... Låvekos... Capture the ku... Bønder i
kamp... Færmen... Vælkømmin tæl gards...
Dette var et arrangement som lyste kvalitet lang vei. Det var stor konkurranse mellom
fjøsene med blant annet fisking av ”beskyttede” fisker, overraskende beskyldninger om falske poæng
(pæng), rebus for å få tak i viktig informasjon og en hard finale mellom de tre beste lagene. Vi må
bestandig ha noen trøndere i topp, så lag Ikke bestemt, med Per Kristian, Anne og Jonas fra
Trøndelag, kom helt til hovedfinalen og havnet på andreplass. At det går an å få så god mat på et
speiderarrangement hadde nok ingen av oss trodd før vi kom til Færmen. Vi har hvert fall ikke fått så
god mat servert på et speiderarrangement. I tillegg var den hjemmelaget. Vi takker skogvokterne for
et bra og godt gjennomført arrangement.
Roverjulebord fre. 26.11 – lør. 27.11:
Deltagende rovere: Inger og Sara.
I år ble roverjulebordet arrangert av roverombudet i Sør-Trøndelag. Det ble holdt på Ranheim i en
koselig liten stue. Grøt med mandel ble lett spist opp, og pepperkakehuset ble omhyggelig pyntet.
Julefilm, konkurranser og gitarspilling hørte også med før noen dro hjem og andre la seg til å sove.
Neste morgen ble det frokost, pakking og rydding og hundejakt før vi dro hjem igjen.
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Region Knutepunktet
Region Knutepunktet er det formelle samlingssted for lederopplæring for alle kretsene i Midt-Norge
(Sunnmøre, Romsdal og Nord-Møre, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag kretser). Knutepunktet tilbyr
forskjellige kurs to ganger i året som et ledd i det å løfte kvaliteten på NSF sine vandrere, rovere og
ledere. Les mer om Region K her: http://knutepunktet.scout.no/

Region

Rapport for 2010

– vis vei!
NORD TRØNDELAG – SØR-TRØNDELAG – ROMSDAL OG NORDMØRE – SUNNMØRE

Organisering
Regional kurskoordinator i 2010 har vært Gerdine Selbekk, Sør Trøndelag krets og nestleder har vært
Per Ove Sundt, Sunnmøre krets.
Arbeidet omfatter:
- koordinering mellom forbundskontoret, kretsene og ledertrenerne
- opplæring og utvikling, rekruttering og motivasjon
- framdrift for samlinger og kurs
- kontakt med Studieforbundet Natur og Miljø for godkjenning av nye kurs og tilskudd for
eksisterende godkjente kurs
- økonomi
- rapporter og frister
Drift/økonomi
Romsdal og Nordmøre krets har hatt ansvaret for regnskapet i 2010. Det er utarbeidet egne
prosedyrer for regnskaps- og kassearbeidet i regionen.
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Romsdal og Nordmøre krets har i 2010 også hatt arbeidet med å ta imot påmeldinger til
Knutepunktene, lage deltakerlister og kreve inn deltakeravgifter.
De øvrige kretsene bidrar økonomisk for å dekke merutgifter og arbeid som Romsdal og Nordmøre
krets har med disse oppgavene for regionen.

Deltakeravgiften på Knutepunkt har i 2010 vært kr 600 for hele helgen og kr 350 for kurs som går
over halve helgen. Knutepunktene inkl planlegging og forberedelser, skal i utgangspunktet gå i
balanse. For det enkelte Knutepunkt kan det imidlertid oppstå overskudd eller underskudd alt etter
antall deltakere og utgifter knyttet til kursene som tilbys. Gruppene kan søke om Frifondmidler til å
dekke utgifter til kurs for sine deltakere.
Regnskapet for 2010 sendes over til kretsstyrene separat.
Med nærmere femti tusen i driftsinntekter og ca. trettifem tusen i driftsutgifter gikk kursregionen
med kr 15 061,57 i overskudd i 2010. Egenkapitalen pr 31.12.2010 var kr 13 871,07. Overskuddet kan
nok være resultat av avlyst veivisersamling i november.
Regionen har laget en registreringsløsning for deltakere på kurs i grunntreningen. Kretsene får
informasjon om deltakere som fyller kravene til godkjent leder og bronseknapp. Ledere som tar kurs
som ikke er i regi av Region K, har selv ansvar for å melde fra for å bli registrert.
Kursaktivitet
Det ble satt opp to Knutepunkt i 2010
16. – 18. april på Ørskogfjellet
Førstehjelp -12 deltakere
Sikkerhet på tur – 8 deltakere
Veiledning som metode 7 deltakere
Treningsprogrammet – 6 deltakere
Emnekurs knuter – emnekurs knuter

1. – 3. oktober på Bakksetra, Orkdal
Førstehjelp – 8 deltakere
Nyingen – avlyst, for få påmeldte
Eksperiment – 9 deltakere
Speiderledelseskurset – 8 deltakere
Emnekurs gruppeledelse – Avlyst pga for få påmeldte
Lek som metode – 6 deltakere
8. april og 27. mai: emnekurs gruppeledelse i Batnfjorden
13. mars: sikker på tur i Sykkylven
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Informasjon og kommunikasjon
Regionen har en egen nettside – http://knutepunktet.scout.no. Informasjon om kurs og Knutepunkt
ligger på nettsiden. Påmelding til Knutepunkt gjøres også på nettsiden.
Veivisere
Regionen har et aktivt kursmiljø som består av ledertrenere og andre som er med på å arrangere
kurs. Dette er regionens veivisere.
Ledertrenere
I 2010 har kretsene hatt følgende aktive ledertrenere:
Nord – Trøndelag:
Arnt Øvreness
Sør – Trøndelag:
Gerdine Selbekk
Romsdal og Nordmøre:
Odd Kjetil Sørgaard, Patrick Gule, Amund Gjerde Gjendem,
Ragnhild Harstad, Heidi Sørensen, Jan Ragnar Boland, Bjørn Erik
Hjellset
Sunnmøre:
Per Ove Sund
Kretsene oppnevner ledertrenere for 2 år om gangen. Oppnevning av ledertrenere i kretsene i
regionen ble sist gjort fra 1.1.2010, og ny oppnevning må derfor gjøres fra 1.1.2012.
To av regionens ledertrenere var i stab for kurs i speiderledelse i Alta. Flere av ledertrenerne deltok
også på Lederløft på Ingelsrud.
Veivisersamlinger
Det har i 2010 vært gjennomført en samling for veivisere.
12. – 14. februar på Bakksætra – 11 deltakere. På samlingen hadde vi besøk av Britta som inspirert
oss!
Styringsdokument
Det er utarbeidet et styringsdokument for regionen som kretsene har vedtatt. Siste revidering av
styringsdokumentet ble gjort på møtet mellom regionen og kretsstyrene i oktober 2009.
Det er også laget en ramme for kursene i regionen. Denne gir rammer for tidsbruk, innhold og
metoder og skal sikre at kursene blir speiderkurs. Rammen er også tilpasset kravene for å få støtte
fra Studieforbundet Natur og Miljø.
Arrangementer i Region K 2011 og 2012
2011:
01. – 03. april
Knutepunkt
for vandrere, rovere og ledere
30. sept. – 2. okt.
Knutepunkt
for vandrere, rovere og ledere
Vi satser på å treffes hele ledertrenerstaben på lederløft i august.
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2012:
10. – 12. februar
23. – 25. mars
28. – 30. september

Veivisersamling
Knutepunkt
Knutepunkt

for ledertrenere og veivisere
for vandrere, rovere og ledere
for vandrere, rovere og ledere

17. januar 2011
Gerdine Selbekk
regional kurskoordinator

Per Ove Sund
assisterende kurskoordinator
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