
Flekkerøy BK Sjøspeider 
Org.nr 984 086 008  

 

 Referat Styremøte 
 Flekkerøy BK Sjø  

 Dato:    11.01.2022 
 Tid:      20:00 – 22:00 
 Sted:     Speiderhuset 

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

 

Sak/år Hva saken gjelder/vedtak Type Ansvar 

1/2022 Økonomi:  

Regnskap 2021 ble godkjent og sendt videre til revisor. 

Budsjettforslag ble diskutert og er med endringer klar for årsmøte. 

V Tommy 

2/2022 Forberedelser til årsmøte 

• Forslag innkalling ble godkjent 

• Årsmelding ble godkjent med noen endringer 

• Års hjul ble gjennomgått og godkjent med en del unøyaktigheter 

• Kandidater til nytt styre: 

o Gruppeleder ?? 

o Kasserer og vandrere    Tommy 

o Båtansvar og vandrere  Bjørnar 

o Rovere                          Sebastian 

o Rovere                          Peder 

o Stifinnere                      Jostein 

o Småspeidere                 Hallgeir 

o Dugnadsgruppe            Roger 

o Dugnadsgruppe ung     Markus 

o Styremedlem                Lennart 

V Bård 

3/2022 Kontaktseminar 2022 21. – 23. januar 

Bjørnar og Tommy stiller på stedet eller på teams. 
V Bjørnar 

4/2022 Status planer vårsemester 

Alle enheter har lagt opp programmet i Spond. Vandrere har også lagt til i Google 

calendar. Semesteret har en forsinket oppstart pga covid. 

O Bård 

5/2022 Prosjektplaner Kårholmen 

Behandling av skisser fra Frode ble utsatt. Kommer som info sak på årsmøtet. Vi 

starter arbeid med å skaffe økonomisk støtte til noen av disse prosjektene. 

O Frode 

6/2022 Flekkerøylekene: 

Arrangementet ble diskutert og vi prøver å få dugnad ung gruppen til å være aktivt 

med i riggingen. Vi ser for oss å gjennomføre i august. 

O Bård 

7/2021 Ledermøte 

Vi arrangerer ledermøte med god mat for inspirasjon og teambuilding når 

pandemien gir seg. 

V Roger 

8/2022 Jamboree 2023 

Vi har hatt informasjonsmøte. Noen vandrere var interessert. Det kan melde seg på 

direkte. VI har ikke pr nå oversikt over eventuelt påmeldte. 

O Tommy 

9/2022 Restsalg fyrstikker 

Styret besluttet at speiderne skal selge 4 pakker hver med forskuddsbetaling på 

spond. Salget organiseres av Karsten, Jostein, Peder og Tommy. 

V Bård 

10/2022 Tokt og leir 2022: Vi inviterer sjøspeidergrupper til St.hans feiring 23. juni. Toktet 

går videre mot Oslo 24. juni. Rovere bemanner Lybsken og Lambo med skippere 

begge veier. Vi har minimum 2 som besetning på hver båt hver vei. 

Tokt inn 24. juni – 2. juli 

Leir 2. – 9. juli 

Tokt hjem 9. – 16. juli 

VI mangler prosjektleder og plan for gjennomføring av leir. Legger opp tre 

arrangementer med betalingspåmelding i spond 

V Bård 
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11/2022 Pågående prosjekter dugnadsgruppen. 

Dugnadsgruppen omorganiserer innredning av kjellerrommet 

Lennart presenterte budsjett for dugnad ung. 

O Roger 

15/2021 Eventuelt 

• Bjørnar ser på muligheter for utleie av Lybsken til Arendalsuken 

• Roger hører med Leni som seilinstruktør for Vågsbygd VGS og kan da leie 

ut sted og joller med følgebåter for 5000kr 22. april. 

• Bård informerte om at Varg fremdeles ikke er solgt og at vi fremdeles har 

muligheten for å legge inn bud. 

V Bård 

Type sak: V = vedtakssak, O = orienteringssak  

Årsmøte 7. mars 

Neste styremøte avtales av nytt styre.      Ref.:Bård 


