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Årsmelding for året 2006
Kretstingets årsmøte
Kretsens årsmøte ble avholdt på Langvassheimen dette året også. Årsmøtet var lagt til
lørdag ettermiddag med emnekurs på fredag kveld og lørdag formiddag. Her var det 23
speidere og ledere som deltok i toving og leirbål. Søndag ble brukt til turdag og sosial
samvær. Kursledere var Gerdine Selbekk og Unni Hansen. Ellers nevnes Morten Løwe fra
bladet Speideren/forbundskontoret.
Årsmøtet ble ledet av Tor Arne Ven og Are Ingulfsvann på en meget god måte.
Minikretsbannerkonkurransen ble vunnet av: Are S. Ingulfsvann (Egge)
Etter ordinært årsmøte satt kretsen med følgende styre:
Kretsleder
Visekretsleder
Styremedlemmer

Varamedlemmer

Ingen kandidat
Ole Kr. Aakervik
Are Ingulfsvann
Tor Arne Ven
Ingen kandidat
Kjell Åge Solli
Renate Bakken

Egge
Egge
Levanger

(på valg i 2007)
(på valg i 2007)
(på valg i 2007)

Vinne
Skogn

(på valg i 2007)
(på valg i 2007)

Dette førte til ekstraordinært kretsting i mars der det ikke ble noe avklaring rundt kretsleder
og styremedlem. Det ble vedtatt at styret skulle utarbeide et forslag til styresammensetning og
innkalle til nytt ekstraordinært kretsting 31. august.
Forslaget som ble vedtatt lyder:
Hver gruppe skal stille med en representant til styret i angitt valgperiode og gruppene har
selv ansvar for å stille med vara.
Etter siste kretsting i august ble styret seende slik ut:
Kretsleder
Visekretsleder
Styremedlemmer

Roy Jenssen
Ole Kr. Aakervik
Asgeir Langås
Jens Hollås
Jorid Bakkan Johansen
Kjell Åge Solli
Arnt J. Øvreness
Tor Arne Ven

Levanger
Egge
Namsos
Sandvollan
Mære/Sparbu
Vinne
Skogn
Levanger

(på valg i 2008)
(på valg i 2007)
(på valg i 2008)
(på valg i 2008)
(på valg i 2007)
(på valg i 2007)
(på valg i 2008)
Avslutter perioden des. 06

Kretsens arbeidsmotto
”Ta speidernes ønsker og ideer på alvor og lag speiding ut av det” - har vært kretsens motto i
en del år nå. Har vi lyktes? Har vi oppnådd det vi ønsket med dette mottoet? Hvilke
opplevelser sitter speiderne med? Er det ikke på tide å fornye kretsen? Styret legger fram
forslag på nytt arbeidsmål for 2007-2008. Se vedlegg 1.
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Nye ledere
Etter siste Speiderting ble det vedtatt at kretsene skal godkjenne nye ledere og rapportere
dette inn til forbundet.
Følgende nye ledere er registrert i 2006:
*Nina Kvam – 1. Sandvollan
*Anita Strøm – 1. Sandvollan
Medlemsutviklingen i kretsen
Hvis vi ser på hva som skjer i vår krets er det litt urovekkende når det gjelder medlemmer i
Nord-Trøndelag. Hva det skyldes kan være så mye, men stiller spørsmålet om vi har kvalitet
på aktiviteter og ledere som er etter dagens krav? Se nærmere på hva speiderne sier i en
undersøkelse forbundet har foretatt.
Medlemsutviklingen er følgende:
Utgangen av 2004: 254 medlemmer
Utgangen av 2005: 186 medlemmer
Utgangen av 2006: 163 medlemmer
Dette er en nedgang på 14 % fra 2005 til 2006 og nedgang på 36 % de siste to årene. Er det
lov å stille spørsmål?
Småspeiderdagen
Sandvollan speidergruppe tok arrangementet på strak hånd og gjennomførte en meget god
småspeiderdag på Stornesøra 6. mai. Det deltok 28 småspeidere fordelt på 6 patruljer og
resultatet ble følgende:
Patrulje 2 Egge 174 poeng – Ulv Mære/Sparbu 166 poeng – Ørn 1. Sandvollan 158,5
poeng – Gaupe Mære/Sparbu 158 poeng – Patrulje 1 Egge 147,5 poeng – Puma 1.
Levanger 145,5 poeng.
St. Georgsmarsjen
Årets marsj gikk på Steinkjer den 23. april. Det deltok 178 stk på årets marsj. Meget god
deltakelse.
St. Georgsdagen
23. april samlet speidere og foreldre fra vår krets sammen med speidere og foreldre fra
KFUK-KFUM Ytterøy og Inderøy til en markering ved speiderhuset på Steinkjer og deltok på
St. Georgsmarsjen etterpå.
Kretsbannerkonkurransen
Fredag 21. - lørdag 22. april arrangerte Sør-regionen årets kretskonk i Tromsdalen – Verdal.
Det deltok 8 patruljer med til sammen 36 speidere og 10 ledere (Stab). Resultatet ble
følgende:
Ørn Egge 434 p – Falk Egge 403 p – Ulv 1. Levanger 391 p – M/S1 Mære/Sparbu
385 p – Ørn 1. Vinne 319 p – Fimlene Namsos 281 p – M/S2 Mære/Sparbu 246,5 p –
Smurfene Namsos 234,5 p
Etter konkurransens slutt var det avsatt tid til sosialt og muligheter for overnatting til søndag
for å dra sammen til Steinkjer på St. Georgsmarsj.
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NM i Speiding
Årets arrangement foregikk på Lillestrøm i tidsrommet 16.-18. juni. Det var 2 patruljer
fra Egge og 1 patrulje fra Levanger som deltok. Plasseringen ble nr. 36 – 38 – 42.
Kjempeinnsats fra våre speidere. Konkurransen var meget jevn og det skal lite til for at
våre patruljer er blant de 20 beste av 90 – 100 patruljer. Stå på i 2007.
13 – 18 arrangement
Det har blitt arrangert to 13-18 arrangement i år, vår og høst. Begge arrangementene ble
avholdt i Steinkjerområdet, men det på høsten avsluttet med Jotadeltakelse. Det deltok 8
speidere og 5 ledere på vårarrangementet, 5 speidere og 4 ledere på høstarrangementet.
Stifinnerhelg
Helga 16.-17. september var kretsens Stifinnere samlet ved Bjønnsåshytta på Byafjellet –
Steinkjer til ei helg med læring og mestring. Stifinnere fra Egge og Levanger deltok, 8
stifinnere totalt.
Region Knutepunktet
Kursregionen har avholdt 2 planhelger og 2 kurshelger – vår og høst. Kretsens kursledere –
Roy Jenssen og Arnt J. Øvreness - var innvolver i alle fire helgene. Det har vært forholdsvis
lav deltakelse på kursene. Fra vår krets har det deltatt 4 ledere og 3 rovere. Styret vil gratulere
Ole Kristian Aakervik fra Egge og Alina B. Haugene fra 1. Levanger med vel utført
ledertrening og kan med rette bære Bronsjeknappen.
Bjønnsåshytta
Kretsens hytte står ferdig oppgradert og innviet. Så her er det bare for gruppene å vise
interesse. Søndag 17. september var det offisiell reåpning med servering og innbedte gjester.
det ble lansert ”Bjønnsåsens Venner” denne helga og kretsen har fått noen frivillige
”medlemmer”. Hva er gjort med hytta dette året? Utvendig er det lagt nytt tak, pipebeslag og
noen småreparasjoner. Innvendig har det kommet nye køysenger med nye madrasser, maling
av tak og 2. Gilde har gitt nye gardiner.
Kretsens representasjon utad.
Følgende personer har representert kretsen utad:
Roy Jenssen – Speiderting, Leirkomitè Ytterøy 07, Kurslederstab region K,
friluftslivets dag FNF, Ledertrenerløftet 06
Arnt J. Øvreness – Kurslederstab region K, stab Ledertrenerløftet 06, Kursstab
Trekløver Gildwell.
Kjell Åge Solli – Speiderting
Eirik Aakervik og Per Christian Saxegaard – Deltok på årsmøte til NTBUR.
Per Gevik, Hallstein Berre og Bjørg Nygjordet - Programkomitè Ytterøy 07
NTBUR
Nord-Trøndelag Barne- og Ungdomsråd er vår viktigste partner som forvalter fylkets
kulturmidler til barne- og ungdomsorganisasjoner. De gjør en viktig jobb og har et fantastisk
engasjement for barn og ungdom. Kretsen betaler en kontingent til rådet og med den
inngangsbilletten var vi til stede på deres årsmøte.
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KFUK-KFUM
Kretsen har hatt et godt samarbeid med KFUM/K dette året også. Vi kan nevne St.
Georgsdagen og ikke forglemme felles kretsleir Ytterøy 2007.

Regionene
Nord-regionen: Regionen består av Namsos og Røyrvik. For tiden er det bare Namsos
som er aktiv så det sier seg selv at samarbeid blir litt vanskelig.
Medlemstall: Namsos 29 – Røyrvik 1
Midt-regionen: Regionen består av 1. Sandvollan, Mære/Sparbu, Røra, Egge og Malm.
Vi kan vise tilbake på et storarrangement – vintertur på Sela – videre til gode dugnadstimer på
Bjønnsåshytta med speidere og foreldre.
Medlemstall: Sandvollan 20 – Mære/Sparbu 39 – Røra 2 – Egge 30 – Malm 2.
Sør-regionen: Regionen består av 1. Vinne, 1. Levanger og Skogn. Året 2006 har vært et lite
aktivt samarbeidsår. Men vi fikk til en ”knallgod” kretskonkurranse i fellesskap. Vi kan ikke
glemme ”Nattmanøveren” i samarbeid med KFUM/K gruppene her i området. Satser på et
bedre år i 2007.
Medlemstall: Vinne 7– Levanger 25 – Skogn 6.
JOTA
Årets Jota ble avviklet helga 20.-22. oktober. Den foregikk på to steder i kretsen. Levanger og
Kringla – Mære. Radioamatører var Per Hårnes, Dag Ivar Borge og Gunnar Brennelien. Det
ble registrert 65 besøkende til sammen på de to plassene.

Kretsens administrasjon
Styret har avholdt 10 styremøter og behandlet 60 saker. Vi har ført regnskapet til kursregion
Knutepunktet og hatt ansvar for revisjon av regnskapet. Vi har også i år 2 medlemmer som er
direktemedlemmer til kretsen, Per Hårnes og Ole Similä. Styremøtene er avholdt på Steinkjer,
Levanger og Sjøåsen Hotell.

Kretsens økonomi
Nord-Trøndelag krets har hatt en meget god og sunn økonomi. Årets budsjett var satt til et
underskudd på kr. 54800,- og regnskapet viser et underskudd på kr. 9500,-.

Speideraksjonen 2006
Følgende grupper deltok på årets aksjon:
Mære/Sparbu samlet inn kr. 6436,00, 1. Sandvollan samlet inn kr. 3010,50, Egge samlet inn
kr. 7300,00 og 1. Levanger samlet inn kr. 2040,00. Totalt bidro grupper i vår krets med
kr. 18 786,50.
Takk!
Takk til alle som har deltatt på arrangement gjennom året og har bidratt til at de er blitt gode
speiderarrangement.
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