
Flekkerøy BK Sjøspeider 
Org.nr 984 086 008  

 

 Referat Styremøte 
 Flekkerøy BK Sjø  

 Dato:    13.04.2020 
 Tid:      20:00 – 23:30 
 Sted:     Speiderhuset 

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

Mona, Sebastian, Lennart, Reidar og Åsmund. 

Sak/år Hva saken gjelder/vedtak Type Ansvar 

1/2020 Økonomi 

Regnskap Q1 presentert. Alt ok. 
O Tommy 

2/2020 Byggeprosjekt. 

Prosjektet har god fremdrift. 
O Roger 

4/2020 Fyrstikksalg  

o Videresalg 10 grupper 148 000kr 

o Totalt salg 381 000kr 

o Totale utgifter 19 og 20 på 128 000kr 

o Restlager på ca 50 kartonger. 

Styret gikk inn for ½ side annonse i speiderbladet etter sommeren.  

V Bård 

5/2020 Tokt og leir 2020 

Opprinnelige planer avlyst. Styret avbestiller Havbraatt. Vi drar på takt i egne båter 

om det lar seg gjøre. Nærmere planer legges neste styremøte 

V Bård 

10/2020 Revidert program 

• Lennart sjekker mulig søppeldugnad 

• Tradisjonell 17.mai er avlyst. Vi vurderer alternativer 

• Roger sjekker med Håkon om utsettelse av speidergudstjeneste eller 

deltagelse i streaming gudstjeneste. 

• Hvis det åpnes 15. juni prøver vi å få til sommeravslutning for de ulike 

enhetene. 

• Bård sjekker med NSF vedr oppstart av speideren – er det i det hele tatt 

mulighet for noen som helst «gråsoneaktiviteter» som f. eks. bruk av 

Maxier, VG-joller, små grupper på tur osv… 

• Bård sjekker/holder seg oppdatert på om det finnes muligheter fra noen av 

regjeringens krisepakker for å hente inn våre tap knyttet til søppeldugnad, 

marin søppelplukking mm. 

V Bård 

11/2020 Elisabeth 

Rovere fikser septiksystem, og bunnstoff. Bård er med og sjekker septiksystem. 

Bjørnar koordinere sjøsetting og resterene tørmrerarbeid ved brygga. 

Tommy fikser (nytt)elanlegg på motor. 

Bård annonserer når den er på vann. 

V Bjørnar 

12/2020 Maxier 

Ledere fikser rigger og propell på Ellen. Legger opp VHF antenner i mast. 

Vi avventer vask og stofffing til nærmere beslutning om sjøsetting relatert til øvrig 

aktivitet. 

V Tomm
y 

13/2020 Medlemskontigent 

26 stk har ikke betalt. 
O Bård 

14/2020 Lokale medlemmer 

Styret går ikke inn for lokale medlemmer. Alle blir medlem i NSF og Blåkors 
V Bård 

15/2020 Realisering av årsmøtevedtak om ny gruppebåt 

Utover annonsering av restlageret i speiderbladet jobber vi frem en mer konkret 

båtplan på neste styremøte. Denne planen skal benyttes i tiggearbeid fremover. 

V Bård 

16/2020 Eventuelt: Hjemmeleir merket kjøres frem til sommeren. V Bård 
Type sak: V = vedtakssak, O = orienteringssak  

Neste møte 25.mai 20:00. 

Ref.:Bård 


