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Til alle medlemmer – sakspapirer pr. søndag 11.april  
  
Sakspapirer til årsmøte Speidernes beredskapsgruppe Sør-Vest 
  
Mandag 19.april 2021 – digitalt årsmøte – påmelding senest søndag 18.april (på grunn av registrering av stemmer). 
   
Saker som skal behandles: 

1. Valg av 1 ordstyrer/møteleder  
2. Valg av 3 til tellekorps  
3. Valg av referent  
4. Valg av 2 til å undertegne protokollen  

 
5. Godkjenning av saksliste og hvem som er stemmeberettiget. 

Innkalling ble lagt ut 1.januar. Møte utsatt på grunn av korona ny dato 19.april. 
Frist for innsending av saker var 7. april og kandidater til valg var 10.april.  
 
Sakspapirer ble lagt ut 10.april   
Alle medlemmer har stemmerett (må ha betalt SBG og gruppe kontingent for 2021).  
Det er ikke anledning til å benytte fullmakter – kun fremmøte gir stemmerett. 
Forslag: Innkalling og saksliste godkjennes. 

 
6. Saker: 

6.1. Årsmelding for 2020 – se vedlegg 
6.2. Regnskap for 2020 – se vedlegg 
6.3. Revisors beretning – se vedlegg. 
Forslag: Regnskap godkjennes og revisors beretning tas til orientering. 
 
6.4. Arbeidsplan for 2021 – se vedlegg 
6.5. Budsjett for 2021 – se vedlegg  

 
7. Valg (for 1 år): 

7.1. Styreleder  
7.2. minst 2 styremedlemmer  
 
7.3. Regnskapsfører  
7.4. Revisor  
7.5. Valgkomite 3 personer 

 
8. Innkomne forslag: 

Ingen innkomne forslag 
 
 

Med speiderhilsen 
Frode Sunde, styreleder 
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6.1. Årsmelding 2018  
  
Styre/gruppeleder:  Frode Sunde, Madla speidergruppe 
Styre/gruppeassistenter:  Truls Alsnes, Riska speidergruppe 

Isabel Forne, Riska speidergruppe 
Stian Haugland Johannesen, 1.Egersund speidergruppe 
Per Erik Jørgensen, Skår speidergruppe 
Rolf Refsland, 1.Egersund speidergruppe 
Thomas Sandvik, Madla speidergruppe 
Ole Sletten, 1.Tananger speidergruppe  
Lars Arne Sunde, Madla speidergruppe 

 
Prosjektkoordinator  Ivar Anton Nøttestad (ansatt i Vesterlen krets) 
 
Kasserer    Ivar AntonNøttestad 
Revisor    Marion Kjellesvik  
Valgkomiteen:   Karianne H. Jørgensen 
    Ørjan Undem  
    Marcus Hamre 
    
FORF Norge   Stian B. Tveit (styrmedlem) 
FORF kontaktutvalg Sør-Vest Per Erik Jørgensen og Ivar Anton Nøttestad 
Nettverk for beredskapsgrupper Frode Sunde 
 
FORF alarmtelefon  Truls Alsnes og Stian B. Tveit  
 

 
 
Resten av historien ligger på www.sbgsv.no, Facebook og i styremøteprotokoll.  
 
 
 

For styret Frode Sunde, styreleder 
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6.2. Regnskap 

 
 
Forslag til vedtak:  
Regnskapet tas til etterretning. Overskuddet overføres egenkapital.  
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6.3. Revisjon 

 
 
Forslag til vedtak:  
Revisjonsrapport tas til etterretning. 
 
 
 
 
 
6.4. Årsplan 
Forslag Årsplan 2021  
 
§  1. Formål 
Speidernes beredskapsgrupper (SBG) i Norges speiderforbund skal: 
• være en beredskapsaktør i sitt politidistrikt gjennom Lokal redningssentral (LRS) og medlem av lokalt kontaktutvalg i 

Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF). 
Være en aktiv aktør i lokalt FORF. Ha en målsetting om at minst 10 mannskap er klar innen 1 time. Delta i 
vaktordning FORF telefon. Delta på alle aktuelle øvelser i regi av LRS. 
 

• arbeide for å øke mannskapenes kompetanse innen beredskap, førstehjelp, søk og redning gjennom et aktivt friluftsliv. 
Ha tilbud om minst to møter i måneden og minst 4 helgekurs hvor relevante tema trenes på. Stimulere til at 
medlemmer deltar på eksterne kurs.  
 

• legge til rette slik at mannskap kan bidra til økt beredskapskompetanse i NSF. 
Vi skal arbeide 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 
 

• være en høringsinstans gjennom Nettverk for Speidernes beredskapsgrupper. 
Involvere medlemmer når høringer kommer og ha et mål om og svare på alle henvendelser. 

 
§ 3 Krav til mannskap 
For å bli mannskap i Speidernes beredskapsgruppe gjelder følgende krav: 
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• Ledertrening trinn 1 i Norges speiderforbund skal være gjennomført. 
Arbeide for at kretsene minst en gang i året har tilbud om ledertrening 

• Ha gjennomført kurs med innhold sykkelhjulmodellen/barmarksøk og organisering av norsk redningstjeneste varighet 
minimum 3 timer. 
Arbeide for at det minst to ganger i halvåret blir gjennomført kurs/trening 

• Ha gjennomført en praktisk søksøvelse over 3 timer  
Arbeide for at det minst to ganger i halvåret blir gjennomført øvelse, gjerne som LRS øvelse 

• Ha gjennomgått opplæring i grunnleggende førstehjelp. Mannskap skal trene livreddende førstehjelp minst en gang i 
året. 
Arbeide for at det minst to ganger i halvåret blir gjennomført trening i livreddende førstehjelp 

• Være fylt 18 år og ha underskrevet taushetserklæring. 
 
Generelt: 
·      Det arbeides for at det er en aktivitet til alle medlemmer minst en gang i måneden. I tillegg er det lokale aktiviteter bl.a. 

i Egersund, Sandnes og på Karmøy. 
·      Grunnkurs i september. Friluftskurs i oktober. Førstehjelpskurs i november. Vinterkurs I og II. Temakurs sjø i mai/juni. 
·      Vi påtar oss minst 5 beredskapsvakter (utenom speiderarrangement) på friluftsarrangement i henhold til budsjett (STF 

og lignende). 
·      Vi stimulerer til at medlemmer tar lederkurs, snøskredkurs, fjellederkurs, VHF sertifikat, båtførerprøven (eget kurs), 

snøskutersertifikat (S), brattkort og tilhengerlappen. 
·      Vi deltar på dugnad på Frikvarteret. 
·      Vi har fast vinterberedskap på Ådneram hver helg fra desember til og med påsken. 
·      Styret har fast møte 1 gang i måneden. 
·      Mål om at båten skal brukes mer aktivt av medlemmer – trening og øvelser. Legge til rette for dette. 
·      Karmøy: Tilhenger til beredskapsutstyr 
·      Arbeide for å finne en ny uniforms genser 
·      Arbeide for å finne midler til å kjøpe 9-seter i stedet for å leie som i dag 
·      Arbeide for å få garasje til beredskapsutstyr/tilhenger i Sandnes  
·      Arbeide for å få elektrisk snøskuter i samarbeid med Ådneram skitrekk og Olav trafikkskole 
 
Aksjons/vaktledere:  
Målet er å arbeide for at vi har minst 6 + 6 aksjons/vaktledere/-aspiranter som også ivaretar SBT og FORF 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 medlemmer 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 

  
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  
4. Aspiranter deles opp i lag og følges opp med egne kontaktperson 

 
Forslag til vedtak:  
Aktivitetsplanen vedtas.  
 
6.5. Budsjett 
 
Se forslag sammen med regnskap 6.2. 
 
Forslag til vedtak:  
Budsjettet vedtas.  
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7. Valg  
 
Styret skal bestå av leder og minst 2 styremedlemmer. Velges for 1 år. 
Styret anbefaler av erfaring et styre på mellom 6 og 8 medlemmer. 
 
Valgkomiteen har forespurt nåværende styre og alle innsendte forslag.  
Foruten de som er foreslått er det ingen andre som har sagt ja til å stille til valg. 
 
7.1. Styreleder   
 
Disse stiller til valg: Frode Sunde, Madla speidergruppe 
 

Valgkomiteen innstiller at Frode gjenvelges til leder for 1 år. 
 
7.2. Styremedlem  
 
Disse stiller til valg (alfabetisk): 

Truls Alsnes, Riska speidergruppe 
Isabel Forne, Riska speidergruppe 
Karianne H. Jørgensen, Skår speidergruppe 
Rolf Refsland, 1.Egersund speidergruppe 
Thomas Sandvik, Madla speidergruppe 
Ole Sletten, 1.Tananger speidergruppe  
Helene Stokke, Skår speidergruppe 
Lars Arne Sunde, Madla speidergruppe 
 
Valgkomiteen innstiller at alle som stiller til valg som styremedlemmer velges for 1 år. 

 
7.3. Regnskapsfører Ivar Anton Nøttestad 
7.4. Revisor  Marion Kjellesvik 
 
7.5. Valgkomite:  Per Erik Jørgensen, Skår speidergruppe 

Stian Haugland Johannesen, 1.Egersund speidergruppe 
   Ørjan Undem, Tasta speidergruppe   
 
SLUTT 
 
 


