
Flekkerøy BK Sjøspeider 
Org.nr 984 086 008  

 

 Referat Styremøte 
 Flekkerøy BK Sjø  

 Dato:    12.10.2020 
 Tid:      20:00 – 23:00 
 Sted:     Speiderhuset 

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

, Sebastian, Lennart, Reidar, Mona og Åsmund. 

Sak/år Hva saken gjelder/vedtak Type Ansvar 

1/2020 Økonomi 

Økonomien er veldig bra. Elisabeth er solgt, levert og betalt 
O Bård 

33/2020 Støttesøknader 

Det ble informert om ulike søknader. Sebastian forklarte litt rundt studiestøtte 
O Lennart 

4/2020 Fyrstikksalg  

Vi har ca 25 kartonger igjen. Bård følger opp utestående. 
O Bård 

10/2020 Plan høsten 

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

kontroll. VI prøver å avertere både på Facebook og på N247.no med både at 

selgerne kommer rundt og at de kan kjøpe direkte på vipps. 

V Roger 

30/2020 Vinteropplag båter: 

• Lybsken. Bjørnar skifter seil, tar inn sprayhood og  

• Patruljebåter: Bjørnar ordnet opptak. Dette ble bra. Vandrerne med Tommy 

ordner vinterkonservering og nye presenninger en lørdag- 

• Joller: Roger organiserer vedlikehold og puss gjennom vinteren. Vi 

vurderer behov for dugnad til våren. 

V Bård 

31/2020 Bryggeprosjekt H20 

Undomsskole elevene er i gang med Tom Audun ++. Bra fremdrift!! 
O Roger 

34/2020 Spond. 

Innføring av spond har vært veldig bra. Sebastian arrangerer skjorteprøving og tar 

bestilling og forskuddsbetaling via spond. Mona hjelper til med prøving. 

O 
V 

Bård 
Sebastian 

35/2020 Logg patruljebåter 

Bjørnar, Tommy og Frode lager system, prosedyre og Frode produserer tre 

«loggbøker» 

V Frode 

36/2020 Fartøysutsjekk patruljebåter 

Dette lager vi etter vi har fått logg på plass 
V Bård 

37/2020 Kompetanseplan 

Plan som viser opplæring og kompetansemål fra småspeider til en 21 åring kan seile 

som leder og skipper på Lybsken. Etter noe drøfting ble vi enige om at vi skal samle 

en mindre gruppe for å lage forslag til neste styremøte. Gruppen består av Bård, 

Bjørnar, Tommy, Frode og Sebastian 

V Bård 

38/2020 Roverbåt 

Styret vedtok maks sum 150 000kr og det er en forutsetning at roverne er aktive i 

prosessen, enige i båtvalg og har en fornuftig vedlikeholdsplan/organisering. 

V Bård 

6/2020 Eventuelt:  

• Vi vil arrangere sikkerhetskurs for skippere blant ledere og rovere som ikke 

har erfaring med flåte etc. Opplegg tar vi opp på styremøte til våren. 

• Vi vil invitere til båtdugnad til våren. Målet er å etablere en gruppe voksne 

som kan samles ukentlig å jobbe med våre 4/5 seilbåter. 

• Vi trenger kanskje følgebåter hvis ikke ledere har noe anvendelig. Vi tar 

dette opp på et senere møte til vinteren. 

• Salg speidergenser til speidere og ledere.  

Gammelt trykk 150kr nytt trykk 250kr 

V Bård 

Type sak: V = vedtakssak, O = orienteringssak  

Neste møte 30. november 20:00. 

Ref.:Bård 


