
Søknad om støtte til innkjøp av utstyr til Rovernes Beredskapsstyrke i Vestfold 
 
Rovernes Beredskapsstyrke i Vestfold (heretter kalt RBG) ble stiftet i 2010.  Etter en 
del opp og nedturer har RBG nå kommet skikkelig i gang med sitt arbeid. 
RBG i Vestfold har pr. i dag ca. 20 medlemmer.  Medlemsmassen er spredd over 
stort sett hele Vestfold, og har god aldersspredning. 
 
Gruppa ledes av Sven Erik Gunnerød og Per Espen Todal. 
 
For tiden arbeides det aktivt for å øke medlemmenes kunnskap slik at de etter hvert 
kan utføre de oppgaver som er tenkt for RBG.  RBG i Vestfold følger retningslinjene 
til RBG sentralt og NSF.  Alle rovere og ledere i Vestfold kan bli medlem i RBG.  Man 
vil da ha dette som ett tilleggsmedlemsskap til vanlig gruppetilhørighet. 
 
På sikt er målet at RBG kan ta seg av beredskapen på alle kretsarrangement.  Man 
håper å være i full beredskap til kretsleiren i 2016.  RBG kan også påta seg oppdrag 
utenfor NSF.  Dette både være seg som kursinstruktører, beredskap under 
forskjellige arrangement og i generell beredskap på linje med andre slike organisa-
sjoner (Norsk Folkehjelp og Røde Kors Hjelpekorps). 
 
Det er utarbeidet egen samarbeidsavtale mellom RBG og kretsstyret. 
 
Utstyrsbehov for RBG 
For å kunne gjøre en skikkelig jobb som RBG gruppe trenger man en del utstyr i 
tillegg til det som medlemmene selv har. 
 
RBG har noe sambandsutstyr og vil etter hvert som nytt nødnett bygges ut få tilgang 
på dette.  Dette vil også kreve en del investering. 
 
RBG har overtatt ansvaret for kretsens førstehjelpsutstyr som krever en del 
oppgradering. 
 
RBG vil også stå for driften av kretsens øvrige opplæringsmateriell, herunder 
”Annedukker”. 
 
RBG har fått en del utstyr gjennom samarbeidspartnere og leverandører. 
 
Pr. i dag har ikke RBG andre inntektskilder enn medlemskontingenten på kr 100,-. 
 
Ledelsen i RBG har satt opp følgende oversikt over utstyr man trenger for å komme 
skikkelig i gang; 
 

”Dette er basert på hva vi mener vi trenger og har behov for å utruste oss med 
som et minimum for å kunne påta oss førstehjelpsoppdrag og vakt/sambands 



funksjoner på arrangementer og evt leirer for kretsen. 
 
RBG vester 6 stk a 400,- - 2400,- 
GPS med kartverk 4 stk - 10000,- 
Papir kart og kompass (4 stk) - 2400,- 
Førstehjelpsutstyr. -5000,- 
Telt (Quick up). - 8000,- 
 
Totalt utgjør dette kr. 27800,- 
 

RBG søker Vestfold krets og kr 27.800 til kjøp av ustyr. 
 
Ved årsskiftet hadde Vestfold krets en egenkapital på kr 499.755,03.  Av dette 
kommer ca. kr 185000 fra nedlagte grupper i kretsen.  Det er bestemt at disse skal 
stå øremerket til evt. nyoppstart i 5 år.  Denne tidsfristen er nå ute og dette beløpet er 
å anse som en del av kretsens frie egenkapital. 
 
Rovernes Beredskapsgruppe i Vestfold er en selvstendig speidergruppe, men med 
medlemmer fra hele kretsen.  Kretsstyret ser det derfor som naturlig at man kan gi 
gruppa ett tilskudd til innkjøp av nødvendig utstyr. 
 
Samarbeidsavtalen er ikke underskrevet og vil derfor kun bli referert på kretstinget. 
 
Da mange av kretsstyrets medlemmer også er RBG medlemmer velger vi å legge 
frem søknaden uten å ta stilling til beløpets størrelse. 
 
Kretsstyret gir slik innstilling til kretstinget: 
 
 Kretsen gir Rovernes Beredskapsgruppe i Vestfold ett tilskudd til innkjøp 

avutstyr. Beløpet tas fra post 2220 Midler fra ikke-aktive grupper. 
 
Før beløpet kan utvetales skal det foreligge underskrevet samarbeidsav- 
tale mellom Rovernes Beredskapsgruppe i Vestfold og kretsstyret i Vestfold 
krets av Norges Speiderforbund. 

 
 


