Rolvsøyspeiderne
Fredrikstad krets av NSF

Årsmelding 2017


Ledersituasjonen
Følgende har vært ledere i 2017; Oskar Rostad, Marit Løvdal Pettersen, Kari Rostad,
Lasse Kristiansen (gruppe- og flokkleder), Bjørn Andersen (troppsleder), Jon Anders Karlsen,
Lars Erik Arnesen (vår), Eirik Olseng, Karl-Erik Rostad og Sander Karlsen(ny roverleder).



Gruppestyre
Gruppeleder
Lasse Kristiansen
Styremedlem
Bjørn Andersen
Styremedlem
Oskar Rostad
Styremedlem
Karl Erik Rostad
Regnskapsfører
Trine Andersen
Andre verv
Styremedlem i foreldreforeningen Marit L. Pettersen
Revisor
Jon Fosby
Revisor
Bjørn Rostad



Medlemmer
Gruppa har hatt følgende antall betalende medlemmer i løpet av året:
Flokken (3. – 4. klasse):
18
Troppen (5. – 10. klasse):
30
Rovere (16 +):
7
Ledere:
10
Totalt:
65
Normalt ligger antallet speidere i flokken på ca. 20 stk. og i troppen ca. 25 – 30 stk. Roverlaget ble
startet høsten 2015 og har hatt et stabilt medlemstall. Turnover i gruppa er årlig på ca. 30%.



Definerte mål og satsningsområder






Flokk
Ha ca. 20 speidere jevnt fordelt på 3. og 4. klassinger samt jenter og gutter.
Fortsatt jobbe for å øke andelen jenter.
Være mye ute og drive aktivt friluftsliv.
Få med 75% av speiderne fra begge alderstrinn på småspeiderleir juni 2018.
Ha foreldre/foresatte som hjelper til på møter og turer.
Flokken trenger minst 1 – 2 nye faste ledere.
Troppen
Ha ca. 30 speidere jevnt fordelt på 5. til 10. klasse samt jenter og gutter.
Øke andelen jenter.
Være mye ute og drive aktivt friluftsliv.
Ha mange av speiderne med på leir.
Delta aktivt i NSF’s nasjonale satsing «Patruljen i samfunnet.»
Få flere til å være ledere i enheten.
Roverlag
Roverlaget ble etablert i 2015 og har faste møter. Gruppa jobber videre for at roverlaget
utvikler seg og motivere roverne til å bli ledere eller hjelpe til i enhetene flokk/tropp.
Prioritere å rekruttere nye rovere fra troppen.

ÅRSMELDING 2017

Side 1 av 3

Definerte mål og satsningsområder fortsetter





Gruppa
Ha fokus på NSF’s programområder gjennom hele året;
1) Friluftsliv 2) Samfunnsengasjement 3) Vennskap 4) Kreativitet 5) Livskvalitet.
Rekruttere ledere fra roverlag og foreldre.
Øke bruken av kanoene i vårt kanohus ved Visterflo.
Tilrettelegge for friluftsliv i alle enheter – «speiding er friluftsliv».
Bygge ferdig vår «bålplass» og samlingsplass i Fredrikstadmarka.
Fullføre oppussingen av vår nye hytte Langos. Ha flere aktiviteter ved hytta. Legge til rette for
at også andre kan bruke hytta og plassen rundt Langos.
Større aktivitet i gruppestyret og flere avgjørelser/vedtak på styremøter.
Ha større fokus på ledermiljøtiltak.



Foreldreforening
Gruppa bør bidra til at de har et fungerende styre som holder vårt forsamlingshus Speiderhytta
i god stand.

Utstyr og lokaler







Aktiviteter









Kanoer og kajakker
Gruppa har totalt 17 kanoer, 6 kajakker og 2 tilhengere med stativ.
Har kjøpt inn 3 nye kanoer i løpet av året.
Bygninger
Vårt forsamlingshus Speiderhytta eies av Rolvsøyspeidernes foreldreforening.
Speidergruppa har leiekontrakt på en eldre liten hytte som heter Leiret, nord i
Fredrikstadmarka. Er lite i bruk fordi hytta er i dårlig forfatning.
Gruppa har kanohus ved Visterflo med 6 stk. kanoer som lånes ut til alle som vil padle.
I 2017 overtok gruppa speiderhytta «Langos» gratis fra 1. Sarpsborg speidergruppa. Denne
hytta ligger flott til ved Børtevann/Langen.
Øvrig utstyr
Gruppa har mye nytt turutstyr og fornyer utstyret fortløpende.
Vi har egen oversikt over turutstyr m.m.

Aktiviteter i flokken
Semesterplanen er fulgt i forhold til møter og turer.
Flokken har deltatt på kretsens leir for småspeidere på Ranebo (Sverige) med 10 speidere,
6 foresatte og 1 leder.
Aktiviteter i troppen
Semesterplanen er fulgt i forhold til møter og turer.
Troppen deltok på landsleiren i Bodø (Nord 2017) med 12 speidere og 5 ledere.
Aktiviteter i roverlaget
Roverlaget er nyetablert, har hatt regelmessige møter, har hatt egne turer i forbindelse
med troppsturer og bistår i flokk og tropp.
Roverlaget deltok på landsleiren i Bodø (Nord 2017) med 6 (7) rovere.
Ledermiljøtiltak
Miljøtiltak er gjennomført i forbindelse med møter og turer.
På kretsens arrangement «Senke skuldrene» 1.12. deltok 5 ledere og 3 rovere.

Kommunikasjon

Gruppa har egen web side og gruppa/enhetene har totalt 5 grupper på Facebook.
Har hatt flere innslag i bladet til Rolvsøy menighet som deles ut til alle i kommunedelen.
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Arrangementer






Fellesarrangement i grupperegi
Gruppeturen i januar ble (igjen) avlyst på grunn av manglende snø / is og vi vedtok derfor at
vi i 2018 uansett vær skulle arrangere en vinteraktivitet.
Flokk og tropp har hatt flere aktiviteter sammen i løpet av året.
Arrangement utad
Gruppa arrangerte «Turdagen» søndag 10. september, i friluftslivets uke.
Fakkeltog og julegrantenning sammen med Rotary for Rekustad lokalsamfunn, lørdag 02.12.

Utmerkelser
Oskar Rostad ble hedret av kretsstyret med NSF’s hederstegn for å ha vært aktiv speiderleder
i 50 år. Oskar fikk også en gave av gruppa for sin flotte innsats.



Kurs/seminar
To speidere fra troppen deltok på kretsens peff 1 kurs 3. – 5. november på Solbukta. Sondre og
Bård deltok som ledere på samme kurs.

Lasse Kristiansen
Gruppeleder
www.rolvsoyspeiderne.no
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