
Flekkerøy BK Sjøspeider 
Org.nr 984 086 008  

 

 Referat Styremøte 
 Flekkerøy BK Sjø  

 Dato:    25.05.2020 
 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 

Båt betalt. Tatt opp lån med sikkerhet i eiendom. Har saldo til videre normal drift.. 
O Tommy 

2/2020 Byggeprosjekt og andre prosjekter på eiendom. 

Prosjektet neste ferdig. Gjenstår noe på pullere, strøm, vann, tribune og innredning 

sjøbod. Vinduer i første etg av speiderhus vurderes neste møte. 

O Roger 

4/2020 Fyrstikksalg  

o Annonse til speiderblad sent inn. Styret godt fornøyd 

o 15 speider har utesående balanse. Vi må følge opp. 

o Kretsen har tatt imot 5 kartonger for videresalg. 

O Bård 

5/2020 Tokt og leir 2020 

Fantetokt 24.juni -30 juni. Bård organisere påmelding. Foreløpige ledere Tommy og 

Mona. Vi prøver å være sammen med Søgne og Syvende. 

Seiltokt med Lybsken 25. juli. En eller to uker avhengig av interresse. 

Bård lager påmelding. 

V Bård 

10/2020 Revidert program 

• Roger sjekker med Håkon om speidergudstjeneste til 16. august. 

• Sommeravslutning 11.. 15. og 17. juni. 

• 10. juni sjøvettsdag med Lennart og skolen. 

V Bård 

11/2020 Elisabeth 

Rovere med aspiranter og voksne prøver å få pusset dollbord og beiset dollbord og 

rekke. Samt vasket, lagt inn puter og fotografert Elisabeth innvendig. 

V Frode 

12/2020 Maxier 

Seil skal repareres i Søgne 
V Bjørnar 

15/2020 Realisering av årsmøtevedtak om ny gruppebåt 

• Lybsken er kjøpt inn og hentet fra Oslo. 

• Navnet Lybsken ble bestemt mot en stemme. Styret kom til at det ville bli 

komplisert med fortsatt oppkalling etter ledere speidervenner. Videre var 

det enighet i alternativ navnesystem basert på holmer, skjær og båer rundt 

Flekkerøy. 

• Skipper utsjekk rutiner og krav under arbeid. 

• Det vil bli arrangert mannskapskurs noen helger. Sebastian lager et 

kursopplegg og søker støtte. 

• Bjørnar arrangerer mannskapskursene og står for godkjenning av skippere. 

• Båten er tilgjengelig for privat bruk av gruppens skippere. I 2020 koster det 

1000kr døgn. 

• Speiderturer må ha åpen påmelding med rimelig påmeldingsfrist for minst 

en enhet i gruppen.  

• Bård koordinerer booking av båten. 

V Bård 

17/2020 Spond 

Er under utprøving i stifinnerne. Hvis det blir vellykket vil vi innføre det for hele 

gruppen i 2021. 

O Tomm
y 

18/2020 Utleie speiderhuset Bra belegg i sommer. Tommy arrangerer vask. 

Vi trenger en dugand for å rydde huset før de første gjestene. 
  

  



Flekkerøy BK Sjøspeider 
Org.nr 984 086 008  

 

6/2020 Eventuelt:  

• Sebastian hjelper Lennart med å søke støtte. 

• Styret bestemte hvor Bjørnar henger Per Front bildet og Flekkerøyprisen 

• Bård arrangerer innsamling av navneforslag på alle joller. Skal kalles etter 

lokal skjær, holmer og båer. 

• Ny lederkabal blir som under: 

 

Ledere       

        

Småspeider Stifinner Vandrer Rover 

Reidar Mona Sebastian Frode 

Anita Jostein Kjell Otto John 

Tiina Kurt 

Ole 

Kristian   

Karsten?? Lene Marit   

?? Vidar Tommy   

?? Åsmund    
Mona hjelper 

til ved behov. Bjørnar     
 

V Bård 

Type sak: V = vedtakssak, O = orienteringssak  

Neste møte 10. august 20:00. 

Ref.:Bård 


