
Flekkerøy BK Sjøspeiderb 
Org.nr 984 086 008  

 

  
Referat Styremøte 

 Flekkerøy BK Sjø  

 Dato:    09.10.2017       
 Tid:      20:00 – 22:00 
 Sted:     Bunker Frode Stokkeland 

 
Tilstede: Bård, Frode, Svein, Per Johannes, Ole Kristian, Bjørnar, Roger, Grete 
Frafall: Lennart, Tommy 

Sak/år Hva saken gjelder/vedtak Type Ansvar 

1/2017 Økonomi landsleir og generelt 

 

Grete informerte om status generelt og for landsleiren. Får vi inn budsjetterte 

inntekter på minibuss og Elisabeth ender vi opp med ca 50 000kr i minus på 

landsleiren som er i samsvar med det som var budsjettert. Vi har levert 

toktregnskap. Vi skal be Pål om å følge opp bussutleie in der leir. 

 

Budsjett oppgradering vedlikehold av bygningsmasse: 50000kr/år de neste 

årene. 

O Grete 

2/2017 Status Utleie speiderhuset:  

 

To lørdager utleid i høst.  

O Bård 

3/2017 Salg speidertøy: 

 

Merker, skjerf og knuter bestilt. Legger opp til ca 10 i lager når nåværende 

behov er dekket. Bård skal sende ut en e-post til nye stifinnere om 

speiderskjorter. 

O Bård 

9/2017 Oves gård tur:  

 

Lasting av henger på fredag 18:00. Ledere stiller ved speiderhuset. Kjell Otto 

kommer med henger. 

 

Oppmøte 10:00 i Rundkjøring. Hjemreise fra gården 15:00 på søndag.  

 

Hver gruppe ordner mat selv. 

 

Hver gruppe stiller med 3 poster til speiderløype. 

 

Bård lager utkast til lapp som hver gruppe oppdaterer og sender ut.. 

V Bård 

5/2017 Basar 

 
Frode/Bård viste frem dokumenter på hjemmesiden. 

 

Roger organiserer oppgavene på basaren. 

 

Målet er ca 1000kr pr speider. Dvs ca 117 000kr 

 

Aksjoner Basar: 

 Rune leder basaren og trekker 

 Ledere stiller med gevinster til 100kr eller mer. 

 Vandrere kjører lykkehjul 

 Stifinnere selger årer 

 Småspeidere samler inn brukte årer og deler ut gevinster 

 PJ Andakt og lysbilder fra leir 5 minutter 

V ?? 



Flekkerøy BK Sjøspeiderb 
Org.nr 984 086 008  

 

 Frode lysbilder fra tokt 3 minutter 

 Pål lysbilder fra bussreise og leir 3 minutter 

 Lars Kristian bilder fra småspeidermøter 3 minutter. 

 Bård lager Vipps lapp. 

10/2017 Peffkurs: Det arrangeres Peff 1 på randøya samme helg som basaren. Kurset 

er åpent for stifinnere og vandrere. Videre arrangeres det Peff2 kurs to uker 

senere. 

 

Vedtak: 

Ole Kristiand blir med som leder til Randøya. Reise med Elisabeth. Ole 

kristian organiserer påmelding Peff1. 

V Bård 

11/2017 Eventuelt: 

 Tokt Shetland 

Frode skaper ny giv og langsiktige mål for oppgradering av Elisabeth 

og for Roverne. Det blir et to ukers tokt sommeren 2019. Dersom stor 

interesse prioriteres de eldste først. 

 Jegerprøve 

Svein samarbeider med Frode om å få avviklet dette til kostpris for 

de som er motiverte blant roverne  

og vandrerne. Det er et vanskelig og omfattende stoff så bare de med 

interesse/motivasjon bør delta. Vi søker om støtte til kurset. 

 Båtførerprøve 

Bjørnar og Ole Kristian undersøker hva som skal til og eventuelle 

alternative opplegg som vi kan anbefale. 

 Olabilløp høyfjellet 

Bård har hørt med menigheten om mulighet for gudstjeneste på 

høyfjellet. Gudstjenesteutvalget skal behandle dette. 

V Bård 

Type sak: V = vedtakssak, O = orienteringssak  

Neste møte 20.11.2017 20:00 Speiderhuset 

Ref.:Bård 


