
Flekkerøy BK Sjøspeiderb 
Org.nr 984 086 008  

 

  
Referat Styremøte 

 Flekkerøy BK Sjø  

 Dato:    20.11.2017       
 Tid:      20:00 – 22:00 
 Sted:     Speiderhuset 

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

Sak/år Hva saken gjelder/vedtak Type Ansvar 

1/2017 Økonomi landsleir og generelt 

 

Basar ga et overskudd på 82 000kr 

Vi har fått frifondmidler på 27 0000kr 

Vi har fakturert for Armada innsats ca 50 000kr 

O Grete 

2/2017 Status Utleie speiderhuset:  

 

Vi prøver å lansere speiderhuset til barnebursdager i helgene. 1500kr inklusiv 

vask for en dag.  

O Bård 

3/2017 Salg speidertøy: 

 

Bård skal bestille inn til småspeidere ganske snart for at de skal dele ut 

merker og skjerf på juleavslutningen. 

O Bård 

5/2017 Evaluering basar 
 
Lederne var dårlig på frister. Vi bør tenke på en purrerutine til neste år.  

Vi bør få til en nettbasert loddsalgløsning for neste år. 

V ?? 

10/2017 Peffkurs: Vi deltok på Peff 1 på randøya samme helg som basaren. 

 

Kurset var vellykket og vi ønsker å delta på flere kurs. Vi vil som oppfølging 

planlegge mer patrulje opplegg for stifinnerene. For vandrerene ser vi det litt 

an. 

O Ole Kr 

11/2017 Eventuelt: 

 Årsjul 

Frode lager forslag til neste styremøte. 

 Jegerprøve 

Kurset er i gang og det er med 3 vandrere og 6 rovere. 

 Båtførerprøve 

det ser ut som om dette skal starte opp igjen på  skolen.. 

 Olabilløp høyfjellet 

Bård har hørt med menigheten om mulighet for gudstjeneste på 

høyfjellet. Gudstjenesteutvalget skal behandle dette 30. november. 

 Rydding, rengjøring og vedlikehold av utstyr etter leir og turer 

Roger opplever at feil å måtte rydde vekk vått utstyr i kjelleren nå vi 

har vært på tur. Arrangører av turer må planlegge ressurser til disse 

aktivitetene og se til at det blir gjort skikkelig. 

 17. mai 

Vi  vurderer alternative opplegg for å øke inntektene nå som vi har 

mistet ballongsalget. Vi kommer tilbake på dette på senere møter. 

 PJ informerte om hefter til opplæring av sjøveisregler for 

småspeidere og speidere. 

 

V Bård 



Flekkerøy BK Sjøspeiderb 
Org.nr 984 086 008  

 

12/2017 Ekstraordinært Kretsting 29.11.2017 

Vi er invitert til ting for å vedta ny avtale rundt et bygg i byen. Vi ønsker ikke 

å engasjere oss i dette. Men kan sende fullamkt om nødvendig. 

V Bård 

13/2017 Planlegging V18 

 Rovere og vandrere tar dette i prosess med speiderne tidlig 2018 

 Stifinnere og Småspeidere arrangerer planleggingsmøter nå før jul. 

 Elisabeth kommer frem med plan og budsjett før jul. 

O Bård 

14/2017 Gruppeting for alle ledere 

 15.01.2018 

 Informasjon fra Kretsleder 

 Presentasjon av årsjul 

 Generell informasjon fra gruppeleder. 

V Bård 

15/2017 Årsmøte 2018 

Foreløpig dato 5.3.2018 

Planlegges på neste styremøte. 

V Bård 

Type sak: V = vedtakssak, O = orienteringssak  

Neste møte 22.01.2018 20:00 Speiderhuset 

Ref.:Bård 


