
Flekkerøy BK Sjøspeider 
Org.nr 984 086 008  

 

 Referat Styremøte 
 Flekkerøy BK Sjø  

 Dato:    21.09.2021 
 Tid:      20:00 – 22:00 
 Sted:     Speiderhuset 

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

Jostein, Roger, Lennart, Reidar og Peder. 
 

Sak/år Hva saken gjelder/vedtak Type Ansvar 

1/2021 Økonomi 

Regnskap 2021 ble informert om. 
O Tommy 

20/2021 Oppsummering Oves gård 

Ny rekord med over 100 speidere og rovere. Trollaktiv og gokart fungerer veldig 

bra som innslag på lørdag. Litt rot med Spond som skyldes at en la opp til betaling i 

stedet for påmeldingsavgift på arrangement. 

O Reidar 

25/2021 Vinteropplag båter 

Lambo og Lybsken ligger på vannet i vinter og konserveres i slutten av oktober. 

Maxier tas på land som vanlig. 

V Bjørnar 

26/2021 Tiltak for å øke inntekter 2021 

Vi søker videre der hvor det kan være noe å hente.. 
V Bård 

27/2021 Henvendelse fra nabo om at vår sjøbod tar utsikt 

Etter befaring og møte konstateres det at vår sjøbod stenger all utsikt for en annen 

sjøbod ut sundet. Dette er synd og speideren var ikke bevisst denne 

problemstillingen før de ble gjort oppmerksom på det etter at sjøboden var bygd. Vi 

kan ikke se det som realistisk å få tillatelse til å trekke den inn i fjellet og videre kan 

vi ikke stille garantier for at vi ikke skal bruke eiendommen vår slik at vi ikke 

stenger utsikt gjennom luftrommet over oss. Styret besluttet enstemmig derfor at 

sjøboden blir stående. 

Frode skriver brev til aktuell nabo og informerer om styrets innstilling i denne 

saken, samt begrunner mangel på nabovarsel og generelt håndtering av 

utsiktsproblemer i byggesaker. 

V Bård 

28/2021 Basar 

Basen avlyses, men vi arrangerer lotteri med loddsalg før jul. Målsetning for lotteri 

er i underkant av 100 000kr. Videre vurderer styret å arrangere en funding dag før 

sommeren hvor en også prøver å få inn i underkant av 100 000kr. Dagen kan kalles 

Flekkerøy Lekene og vil invitere lokalt næringsliv til en 5 kamp, samt ha lynlotter, 

lykkehjul, matsalg med mer. Vi prøver å arrangere mest mulig av femkampen i 

vannet foran tribunen. 

V Bård 

29/2021 Ledermøte før jul. 

Roger, Frode og dugnadsgruppen arrangerer julebord for ledere og dugnadsgruppen 

14. desember 19:00 

V Bård 

15/2021 Eventuelt 

• Stjernetelt: Sebastian planlegger og skaffer til påske 2022 

• Henger ble drøftet og beslutning utsettes til neste møte. 

• Båtnøkler henges i skap som flyttes fra kjeller til sjøbod. Tommy merker 

nøklene med båtnavn. Det lages kopi v de nøklene vi mangler kopi av. 

• Ledere(Båtgruppa) rydder seil fra kjeller ut i sjøbod ifb. med vinteropplag. 

• Vi profilerer vårt støttefond overfor eksisterende og nye medlemmer. 

• Styret drøftet håndtering av speiders melding om rus og vold i hjemmet. 

Bård tar det videre med kontaktlærer. 

V Bård 

Type sak: V = vedtakssak, O = orienteringssak  

Neste møte 9. november 20:00.       Ref.:Bård 


