
Flekkerøy BK Sjøspeider 
Org.nr 984 086 008  

 

 Referat Styremøte 
 Flekkerøy BK Sjø  

 Dato:    30.11.2020 
 Tid:      20:00 – 23:00 
 Sted:     Speiderhuset 

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

Sebastian, Reidar og Åsmund. 
Frafall: Lennart, Mona 

Sak/år Hva saken gjelder/vedtak Type Ansvar 

1/2020 Økonomi 

Økonomien er veldig bra. Lotteriet ble bra og vi selger stadig fyrstikker. 
O Bård/ 

Tommy 

31/2020 Bryggeprosjekt og annet vedlikehold H20 

Tribunen er ca ferdig. Det skal bygges en trapp ned langs veranda på speiderhuset. 

Sjøbod skal males innvendig. Elektrisk, belysning og vann gjenstår. 

Det jobbes med vedlikehold av VG-joller. 

O Roger 

35/2020 Logg patruljebåter 

Logg mal/skjema be presentert og godkjent. 
V Tommy 

36/2020 Fartøysutsjekk patruljebåter 

Sebastian, Tommy og Bård lager utsjekksskjema for VG-joller, Patruljebåter, 

Gruppebåt og eventuelt Roverbåt. Arbeidet skal være ferdig før påske. 

V Bård 

37/2020 Kompetanseplan 

Plan ble presentert. Sebastian, Bjørnar og Frode lager en ny revisjon og 

kompletterer den mandag 7. desember. Videre blir den sendt på høring til øvrige 

ledere. Bård legger den på hjemmesiden både som pdf og html. 

V Bård 

38/2020 Roverbåt 

Styret ble enige om at Bård eller annen leder skal dytte et innkjøp igjennom med 

samarbeidende Rovere. Alle aktuelle båter blir luftet for styret før innkjøp. 

V Bård 

39/2020 Kontaktseminar 

Bård og Bjørnar deltar fra FBKS. Seminaret blir på web og arrangeres av Sannes i 

slutten av januar. 

V Bård 

40/2020 Planer sommer 2021 

Styret vurderte å arrangere leir og endte på at det dropper vi. Vi kan eventuelt ha et 

mindre arrangement på speiderhuset. Styret går inn for to tokt: 

1. Delta på fantetokt i lag med 7. og Søgne Prøver å få det til tidlig i 

skoleferien. Vi deltar med patruljebåter, roverbåt og gruppe båt. 

2. Dra på langtur til Stockholm via Gøta kanal. Mannskapsbytte i Stockholm. 

10 dager hver vei. Gruppebåt og eventuelt rover båt. 

Toktforslag blir luftet for ledere og speidere i tiden frem mot årsmøte. 

V Bård 

41/2020 Årsmøte 

Det blir holdt årsmøte 1. mars 2021 18:00 på speiderhuset. 

Styrerepresentanter hører i sine enheter om kandidater til styret. 

V Bård 

42/2020 Eventuelt 

1. Planlegge vårsemester: Småspeidere og Stifinnere planlegger før jul. 

Vandrere og Rovere tar det i januar. Vi prøver oppstart uken med skolestart. 

Vi bruker kompetanseplan i planleggingen. 

2. Styret stiller seg positiv til utleie av Lybsken uke 32. Bård følger opp 

3. Frode flytter restlager fyrstikker 20 kartonger, fra CF til Flekkerøy Bygg. 

4. Sebastian og Frode arrangerer VHF kurs for speidere og ledere over 15 år. 

To kvelder/dager med eksamen. Kurset må være holdt før påske. 

5. Bård oppretter Google drive for gruppen og lager mapppestruktur. 

6. Reidar sjekker med ledere om de er noen som trenger Devold jakke.  

7. Sebastian gjennomfører Speiderskjortebestilling i løpet av januar. 

  

Type sak: V = vedtakssak, O = orienteringssak  

Neste møte 25. januar 20:00. 

Ref.:Bård 


