
Flekkerøy BK Sjøspeider 
Org.nr 984 086 008  

 

 Referat Styremøte 
 Flekkerøy BK Sjø  

 Dato:    09.11.2021 
 Tid:      20:00 – 22:00 
 Sted:     Speiderhuset 

Tilstede:  Bård, Frode, Bjørnar, Tommy, Sebastian, 
Karsten, Roger, Lennart, Reidar og Peder. 

Fraværende: Jostein. 

Sak/år Hva saken gjelder/vedtak Type Ansvar 

1/2021 Økonomi:  

Regnskap 2021 ble informert om. 

Det kan bli aktuelt å gjøre opp lånet på Lybsken før nyttår. 

O Tommy 

25/2021 Vinteropplag båter 

Båtene som skal på land er oppe. Diesel motorene er konserverte. 

Utenbordsmotorene tas i nær fremtid. Gjenstår å dekke dem til med 

vinterpresennng. Reperasjoner av seil og sprayhoods organiseres av Bjørnar. Vi 

vurderer også en Lazybag til Lybsken. 

O Bjørnar 

30/2021 Lotteri høst 2021 

Gevinster klare. Trekning 27. november. Loddbøker deles ut denne uken til 

speiderne som selger dem på egenhånd. Loddbøker samles inn neste uke.Vi 

annonserer på web i perioden fra slutten av neste uke og frem mot trekning. 

V Roger 

31/2021 Status D5L kurs 

Roverne Henrik og Peder har fullført kurs og praksis. 

Lederne Jostein, Karsten og Andreas er i gang med kurset. 

Tommy skal ta kurset til vinteren. 

O Bård 

32/2021 Stjernetelt 

Sebastian presenterte plan for innkjøp av telt. Den ble godkjent og han bestiller 

ASAP. Roger skal sjekke priser på benker og bord. 

V Sebastian 

33/2021 Tilhenger:  

Styret åpner opp for en uinnredet skaphenger med sidevegg som kan løftes opp. Vi 

Sebastian søker støtte og vi avventer dette før vi kjøper. 

V Sebastian 

34/2021 Flekkerøylekene: 

Vi behandler dette på ledermøtet før jul. 
O Bård 

35/2021 Neste årsmøte 

Neste årsmøte blir 7. mars 2022 på speiderhuset. 
V Sebastian 

36/2021 Informasjonsmøte Jamboree 2023 

Tommy avklarer med Sebastian i syvende og lager Spond arrangement med 

påmelding. Inviterer speidere med riktig alder samt foreldre til disse. 

V Tommy 

37/2021 Dugnadsprosjekter Kårholmen 

Roger luftet mulighet for ny bod samt oppgradering terrasse. Styret besluttet at 

Frode lager planer for fasadeendringer av speiderhuset, terasse og bid eller garasje. 

Dette presenteres på ledermøtet før jul. 

V Frode 

38/2021 NY webside: Styret var fornøyd med presentertside. Skal endre videresending fra 

flekkeroyspeider.no Skal legge til side om speiderskjorte med merker samt litt om 

ferdighetsmerker. 

V Bård 

29/2021 Ledermøte før jul. 

Roger, Frode og dugnadsgruppen arrangerer julebord for ledere og dugnadsgruppen 

14. desember 19:00, Mat fra Fristeren. Frode lager Quiz. Bård inviterer på Spond 

med påmelding innen 5. desember. 

Vi drøfter Flekkerøylekene, Leir til sommeren med tokt 

V Bård 

15/2021 Eventuelt 

• Kretsleir 2023 

Bjørnar følger opp Sebastian i syvende på hans innspill om leir på 

Bragdøya. Vi er positive til å hjelpe til. 

V Bård 

Type sak: V = vedtakssak, O = orienteringssak  

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


