
Flekkerøy BK Sjøspeider 
Org.nr 984 086 008  

 

 Referat Styremøte 
 Flekkerøy BK Sjø  

 Dato:    22.03.2021 
 Tid:      20:00 – 22:00 
 Sted:     Digitalt teamsmøte 

 
Tilstede:  Bård, Frode, Bjørnar, Tommy, Sebastian, Reidar, 

Jostein, Roger, Lennart og Peder. 

Sak/år Hva saken gjelder/vedtak Type Ansvar 

1/2021 Økonomi 

Regnskap og utleie 2021 ble informert om. 

Det ble satt tariff for vasking: 800kr for hele huset og 160kr/time om arbeidet 

overstiger 5 timer. En vil prioritere at vaskehjelp er en av de større speiderne med 

motivasjon for jobben. 

-Det ble besluttet at Frode og Bård jobber med sponsing av ny roverbåt. 

-Sebastian og Lennart informerte om pågående og fremtidige støttesøknader. 

V Bård/ 
Tommy 

2/2021 Status aksjonspunkter fra H20 

Listen av aksjonspunkter ble gjennomgått. Ikke mye hadde skjedd på disse med 

unntak av salg av fyrstikker fra butikk hvor det er gjort en avtale med Kiwi og 

Meny. 

Aksjonspunkter følges opp på neste møte. 

O Bård 

5/2021 Dugnad Kårholmen 

VVS er klart, gjenstår maling innvendig i sjøbod før den tas i bruk. El på brygga 

kommer snart og resterende pullere er på vei. 

Frode lager tegning på speiderhus med nye vinduer i stua. For å endre i 2022. 

V Roger 

6/2021 Søppeldugnad 

Vi plukker søppel 3. mai klokken 18:00 – 20:00. Vi inviterer speidere med hele 

familien. Oppmøte ved bedehuset. Dugnadsgruppen fasiliterer utstyr og organiserer 

arbeidet. Rovere stiller med biler. 

V Lennart 

7/2021 Roverbåt 

Styret besluttet å kjøpe Willing til 200 000kr som ny roverbåt. Henting på Espevær 

en av helgene i etter påske med fint vær. Bård kjører et rovermannskap opp og 

organiserer seilas uten selv å være med båten hjem. Båten skal hete Lambo. 

V Bård 

8/2021 17. mai 2021 

Styret er positive til henvendelser om deltagelse i arrangementet. Saken behandles i 

videre detalj på neste styremøte 

V Bård 

9/2021 Vårpuss båter 

Bjørnar og Tommy informerte om nye AIS og GPS løsninger til to Maxier. Plan 

sjøsetting i slutten av april, samt vedlikehold på Lybsken og partuljebåter. 

O Bjørnar 

10/2021 Tokt 2021 

-Flekkerøy BK Sjø har invitert 7. og Søgne til St.Hans feiring på Kårholmen. Vi blir 

videre med de to gruppene på fantetokt med alle båtene om vi har nok mannskap. Vi 

seiler fra Kårholmen senest 24. juni om formiddagen. Fantetoktet varer i ca 6 dager. 

-Det planlegges et tokt østover med speidere fra Tananger, Søgne og 7. i Slutten av 

juli. Vi ser for oss å delta med Lybsken og Lambo(ny roverbåt) 

V Bård 

11/2021 Privat bruk og utlei av speiderbryggen 

Styret drøftet mulighet for utleie av bryggen til andre enn speideren. Styret bestemte 

med 7 mot 3 stemmer at bryggen ikke skal benyttes av som båtplass i tiden 

speiderne har båtene sin liggende langs bryggen. Mulighet for å leie plass der om 

vinteren og på skuldersesongen vil bli behandlet i et senere styremøte- 

V Bård 

12/2021 Eventuelt 

Styret besluttet å ha en komite på tvers av enhetene som beslutter aktivitetsnivå i 

forhold til Corona. Medlemmer : Tommy, Sebastian, Bjørnar, Jostein, Reidar og 

Bård. De arrangerer et møte 6. april for å beslutte innstilling for april. 

V Bård 

Type sak: V = vedtakssak, O = orienteringssak  

Neste møte 26. april 20:00.       Ref.:Bård 


