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 Referat Styremøte 
 Flekkerøy BK Sjø  

 Dato:    26.04.2021 
 Tid:      20:00 – 21:30 
 Sted:     Digitalt teamsmøte 

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

Jostein, Roger, Lennart og Peder. 
 

Sak/år Hva saken gjelder/vedtak Type Ansvar 

1/2021 Økonomi 

Regnskap 2021 ble informert om. 

Vi er i god gang med sponsing og støtte og har nå passert 100 000kr pluss at vi har 

fått 12 Regatta varme/flyte-dresser 

O Bård/ 
Tommy 

2/2021 Status aksjonspunkter fra H20 

Listen av aksjonspunkter ble gjennomgått. Reidar har satt i gang innbetaling av 

speidergensere på spond. Frode jobber med salg av fyrstikker på Meny. Sebastian 

skal sette i gang med speiderskjortebestilling. VHF kurs for rovere gjennomføres på 

Kystradioen.no. Bård tar dokumentarkiv ifb. med ny website etter sommeren. 

Tommy og Bård viste frem utsjekkskjema for Lambo og Maxier. 

Aksjonspunkter følges opp på neste møte. 

O Bård 

5/2021 Dugnad Kårholmen 

Det går fremover og alt er klart før sommeren. 
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. Bård sender innkalling. 

V Lennart 

7/2021 Roverbåt 

Roverbåten var på plass og det ble informert om planer. Båten skal tas opp i kranen 

i Alsviga  for rengjøring og stoffing. 

V Peder 

8/2021 17. mai 2021 

Frode har deltatt på møte med 17. mai komiteen. Ruten er klar. Karsten kjører 

Lybsken og Peder tar Lambo. Utsjekkshelgen pynter båtene med signalflagg. 

Avreise fra Speiderhuset 10:00. Oppmøte 09:30 

Sebastian og Tommy sjekker om det er noen vandrere som vil seile med Maxier. 

V Bård 

9/2021 Vårpuss båter 

Grete II trenger fiks av propell. Sjøsetting av Maxier kommer snart. 
O Tommy 

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. ca 25 juli. 

Vi ser for oss å delta med Lybsken og Lambo. 

Bård lager påmelding. 

Foreløpige ledere  

• fantetokt: Tommy & Jostein 

• lengre tokt i slutten av juli: Sebastian, Bjørnar, Karsten, Peder og Henrik. 

Ledere pluss Bård gjennomfører planleggingsmøte 8. juni 20:00 

V Bård 

11/2021 Privat bruk og utleie av speiderbryggen 

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

at venner og gjester av speideren kan ligge gratis om vinteren fra midten av oktober 

til slutten av mars. De må derimot betale en drøy overpris for strøm. I 

sommerhalvåret benyttes bryggen til Speiderens egne båter. 

V Bård 

13/2021 Utsjekk Lybsken og Lambo 

Vi utsetter utsjekk på Maxi til nærmere sommeren. Utsjekkshelg for de to største 

båtene blir 14.-16. mai. Nærmere program kommer uken før. 

V Bjørnar 
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14/2021 Speidergudstjeneste 

Etter innspill fra Håkon prest om 16. mai foreslår styret 15. august. 
V Bård 

15/2021 Eventuelt 

Styret besluttet å gjennomføre en dugnad på Lybsken 8. mai 09:00 

Bård kaller inn. 

Ledere høsten: Lene går til vandrerene. Bjørnar går kanskje til vandrerene. Lite 

bevegelse fra småspeiderene. 

De ulike enhetene planlegger høsten før St.Hans 

V Bård 

Type sak: V = vedtakssak, O = orienteringssak  

Neste møte 11. august 20:00.       Ref.:Bård 


