
Flekkerøy BK Sjøspeider 
Org.nr 984 086 008  

 

 Referat Styremøte 
 Flekkerøy BK Sjø  

 Dato:    07.09.2020 
 Tid:      20:00 – 22:00 
 Sted:     Speiderhuset 

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

, Sebastian, Lennart og Reidar. 
Forfall: Mona og Åsmund 

Sak/år Hva saken gjelder/vedtak Type Ansvar 

1/2020 Økonomi 

Økonomien er ok, styret budsjetterte 125 000kr til videre drift på bryggeprosjekt og 

40 000kr til diverse rundt båtopplag og vinterkonservering. 

V Bård 

4/2020 Fyrstikksalg  

Salget går litt sent og vi avventer vedtak om ny annonse til neste styremøte. 
V Bård 

10/2020 Plan høsten 

• Oves gård 11.-13. september: Reidar,Bjørnar og Sebastian. Går som 

planlagt. Bård lager lapp og sender ut påmeldingsfrist onsdag 17:00. 

• Basar 7. november. Basaren blir utsatt et år, men vi kjører lotteri. 

V Bård 

11/2020 Elisabeth 

Det ble kluss med det planlagte salget. Styret står fast på gjeldene tilbud på 

90 000kr og går ikke ned på pris. 

V Bård 

30/2020 Vinteropplag båter: 

• Lybsken. Bjørnar skifter seil, tar inn sprayhood og kalesje og Tommy 

ordner avfukter og varme. 

• Elisabeth: Frode ordner nødvendig klargjøring og innpakning. Tommy 

ordner avfukter og varme. 

• Patruljebåter: Bjørnar ordner opptak med mast på. Vandrerne med Tommy 

ordner vinterkonservering og innpakning en lørdag. Vi trenger nye 

presenninger. 

• Joller: Reidar lagrer på bryggen. Roger organiserer vedlikehold og puss 

gjennom vinteren. Vi vurderer behov for dugnad til våren. 

O Bård 

31/2020 Bryggeprosjekt h20 

Vi ferdigstiller tribune, platting og sjøbod med el og vann. Vi avventer støpning for 

rullestol med mer. 

V Roger 

32/2020 Styret drøftet medlemssituasjon og data kvalitet på medlemsregister. O Bård 

6/2020 Eventuelt:  

• I år får alle småspeidere som ikke allerede har speidergenser utdelt. Vi 

sender etter jul et tiggerbrev der vi oppfordrer familier til å betale for 

genseren. Roger bestiller inn gensere. 

• Reidar sender liste over nye ledere og Bård hjelper til med politiattest. 

V Bård 

Type sak: V = vedtakssak, O = orienteringssak  

Neste møte 12. oktoberber 20:00. 

Ref.:Bård 


