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 Referat Styremøte 
 Flekkerøy BK Sjø  

 Dato:    20.01.2020 
 Tid:      20:00 – 23:30 
 Sted:     Speiderhuset 

 
Tilstede:  Bård, Frode, Bjørnar, Roger, Tommy, 

Mona, Sebastian og Åsmund. 
Frafall: Lennart, Grete, Reidar 

Sak/år Hva saken gjelder/vedtak Type Ansvar 

1/2020 Økonomi 

Tommy ny kasserer. Vi har klart oss bra til tross for store utlegg til fyrstikker 

og brygge. Budsjett ble presentert og justert. Regnskap for 2019 ble godtatt og 

er klart for revisor. 

O Tommy 

2/2020 Byggeprosjekt. 

Prosjektet har god fremdrift og skal være ferdig til 1. mai. 
O Roger 

3/2020 Årsmøte 24. februar 

Styret gikk gjennom utsendte dokumenter, justerte på årshjul, årsrapport og 

budsjett. Tidspunkt ble satt til 24. februar 20:00 

Utover de vanlige sakene skal årsmøtet ta stilling til plan for anskaffelse av nye 

båter. 

V Bård 

4/2020 Fyrstikksalg  

Status på transport ble presentert. ETA Kristiansand havn 30. januar. Bjørnar 

skal prøve å få lagerplass hos CF på Sagmyra. Vi får en rask utkjøring til 

Stavanger og Kristiansand. 

Speiderne får med hjem 10 stk 10pakninger med faktura på 2000kr med 30. 

dager forfall. Familier med 2 eller flere speidere får maks 15 pakker. Salg på 

speidermøter skal foregå i andre bydeler for å unngå konflikt med det salget 

speiderne utfører. 

Alt oppgjør for salg speiderne gjør hjemme skal gå via foreldre og betales inn 

samlet pr familie. Dvs ikke bruke Speiderens Vipps for å unngå surr. 

V Bård 

5/2020 Tokt og leir 2020 

Påmelding er ute. Det oppfordres til påmelding når en vet en skal. 

Flekkerøu BK Sjø får utsjekk på Havbraatt i Oslo helgen 21.-24. mai. 

O Bård 

6/2020 Rapport kontaktseminar 

Planer for tokt 2021 østover til landsleir, og 2022 Bunnefjorden i Oslo 

Sjøspeiderlandsleir. Vi skal arrangere kontaktseminar neste år og Være 

vertshavn for Armada på St.Hans 2021. 

Tommy, Lennart, Sebastian og Frode skal søke om en del støtte i forbindelse 

med undervisning av speidere over 14 år og annet. 

Bjørnar skal søke om godkjenning til ICC utsjekk i Kristiansand for gruppa. 

V Bjørnar 
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7/2020 Planer nye båter 

Vi prøver å selge Elisabeth etter sommerens tokt. 

Vi kjøper to båter.  

1. En robust plastbåt på ca 30 fot for speidere med båtførerprøve. 

Budsjett ca 200KNok. Denne skal erstatte Elisabeth som Roverbåt og 

kjøpes etter Elisabeth er solgt. Den skal kunne settes på land med 

Maxiene. 

2. Vi kjøper en båt våren 2021 for å ta gruppen på lengre turer langs kyst 

og over hav. Budsjett inntil ca 1.7 MNok. Budsjettet kan økes om 

gruppens økonomi endres betydelig. Den velges basert på følgende 

kriterier: 10 eller flere sengeplasser, egnet for langtur seiling, egnet for 

vinterbruk, relativt enkelt vedlikehold og gode seilegenskaper. Fordel 

om den er langkjølet og tung. Styret ser ulikt på om det er en fordel 

eller ulempe om båten krever D5L sertifikat, men er enige om at dette 

spørsmålet ikke skal stå i veien for en tjenlig båt. Så størrelsen kan 

være fra 40 til 80 fot. Båten skal være registrert som et fritidsfartøy. 

 

Finansiering: Gruppen begynner nå en ett års sparing og tigging. Vi ser for oss 

å kunne låne inntil 1.5MNok hvis vi får lån og det trengs. 

V Bård 
 

8/2020 Ledermøte februar 

Møtet utgår og vi tar årsmøte i stedet. Vi tar et ledermøte til høsten for å bli 

kjent med nye ledere. 

V Bård 

9/2020 Eventuelt 

• Forespørsel deltagelse på Sørcup arrangement St.Hans: Roverne står 

fritt til å bruke Elisabeth på dette arrangementet. 

• Søppelarrangement: Vi blir med og kommer tilbake med detaljer 

senere. 

V Frode 

Type sak: V = vedtakssak, O = orienteringssak  

Neste møte Avtales etter årsmøtet. 

Ref.:Bård 


