
Flekkerøy BK Sjøspeider 
Org.nr 984 086 008  

 

 Referat Styremøte 
 Flekkerøy BK Sjø  

 Dato:    22.03.2022 
 Tid:      20:00 – 22:00 
 Sted:     Speiderhuset 

Tilstede:  Bjørnar, Tommy, Sebastian, Jostein 
Karsten, Roger, Lennart, Markus og Peder. 

Fraværende: Bård, Hallgeir 
 

Sak/år Hva saken gjelder/vedtak Type Ansvar 

12/2022 Ny gruppeleder 
Karsten takker for tilliten. Ønsker grei og god stemning og at styret er «suverent» 
og avgjørelser som tas i styret utføres og følges. Små saker kan avgjøres uten 
styremøter. Styret og vi er her for ungene. 

O Karsten 

1/2022 Økonomi:  

o Tommy informerer: God økonomi generelt. Lybsken lån innfris som besluttet 
på tidligere styremøte.  

o Lennart, Sebastian og Bård søker støtte aktivt. 
Fyrstikksalg solgt for omtrent 70.000,-  

Annet: Rabatt på leir for solgt fyrstikker utover 4xpakker? 100,- rabatt/pr solgte pk. 
Legges i Spond på arrangementet Leir. 
 
Søknad om støtte: Sebastian søker diverse små beløp ved bla. Kurs som Rovere 
holder hos Vandrere og Stifinnere støttes. Forslag Losfondet eller sørfondet om ny 
båt som erstatter «Hilde». Båt med innenbords motor lik «Grete II» og «Ellen». 
Lennart søker Oves gård støtte, Frifond og sjøvett dagen. Behøver innspill på hvilke 
behov som kan søkes om på ca 10.000,- 
Midt i vei flytedresser eller vester. 

V Tommy 

4/2022 Status planer vårsemester 

• Patruljekonk 6-8 mai på stiftegården. Vandrere og de eldste Stifinnere (6. og 
7.) ser på om vi kan stille.  

• Smul 8. mai småspeiderne-ta videre med lederne. Deltar ikke. Leder kapasitet 
brukes på St. Hans o.l. 

• Avfallsdugnad: Lennart har alt under kontroll. Dato inn i program til gruppene. 
Søppelplukking 11. mai 18-20. Rovere stiller med bil å kjører ut til ytterpunkter 
med speidere. 

• 17 mai opplegg. Lykkehjul. Stifinnere/Rovere/tar ansvar. Oppretter vaktlister 
på ca 1 time. Roger har nok premier. 

• Vandrer sjøpeff. Dato er uklar. Bjørnar undersøker og hører med Geir Hamre i 
Søgne hva som er fakta. 

V Karsten 

5/2022 Prosjektplaner Kårholmen 

Behovet er i hovedsak større lagringsplass.  
Peder konfererer Frode, og hvis han mener det vil gå greit å få igjennom hos 
kommunens byggesaksavdeling med både fasadeendring, fyrlykt, verandautvidelse 
så er det OK å gå i gang med søknad. Hvis det øker sannsynligheten for avslag med 
fasadeendringer og større terrasse, bør fasadeendringen bortfalle 

V Roger 
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6/2022 Flekkerøylekene 14. august 2022: 

Planlegge invitasjoner- dato-hva tenker vi i påmeldingsavgift- riggplaner fra DU, 

tømmerstokk, ta sjansen, palleløp, tautrekking med robåt, kappsømming, 

eskimoruller etc etc 

Bård ser for seg 5000pr firma i avgift, satser på ca 10 firmaer, pluss lyn lotteri, salg 

av mat og drikke 20-30 tusen… 

Må ha en invitasjon som fenger, slik at vi får med oss bedriftene.  

Bård får det ærefulle oppdraget å utforme en fengende invitasjon! 

11-12 gudstjeneste 

12-13 mat serveres fra Fristeren catering der man kan kjøpe middag. 

13-17 lekene. Disse står «DU» for å gjennomføre. 

  

Forslag til leker: Mesterens mestere aktiviteter eller andre:  

1. Henge etter armene på en stang konkurranse.  

2. Slippe seg ut over sjøen knute for knute, siste mann i sjøen vinner. 

3. Kast av sandsekk eller betong sekk. 

4. VG jolle dra kamp, roing 

5. Palleløp over bukta 

og liknende 

 

V Markus 

10/2022 Tokt og leir 2022:. 

Tokt inn 24. juni – 2. juli 

Leir 2. – 9. juli 

Tokt hjem 9. – 16. juli 

o Påmelding. Pushe på møter. Fyrstikkrabatt legges inn i Spond. 100,- rabatt pr. 
solgte pakke utoveer 4 pk. Til leir.  
Støtte halve summen til de som har behov forslag støttes.  

o Skippere. Peder reiser i militæret. Henrik kan antakelig stå som skipper til Oslo. 
Leir ansvarlige??.  
Åsmund og Reidar vurderer å delta på leir. Jostein følger opp. 

V Karsten 

11/2022 Pågående prosjekter dugnadsgruppen. 

DG 

o Flytebrygge på gang- skisser/mål- hva er tenkt? Klar til VG joller og Maxi skal ut 
i starten av mai. 

DU 
o Ferdigstille arbeidsbåt «Midt i vei». 
o Lennart informerer om Roland jobber med godkjenning av kran og årlig 

kontroll. Kranførerbevis Kr. Sand truckopplæring gjennomføres på brukere slik 
at forsikringer skal gjelde ved bruk.  

o Hvilken dokumentasjon trengs til Midt i vei.  
(Tidligere fartøysinstruks eller byggetegninger fra verft.)  
Lennart opplyser at dette undersøkes når selger er tilgjengelig. 
Lennart sjekker med forsikringsselskap hva som er tilstrekkelig dokumentasjon 
for båt med kran som ikke er i kommersiell drift. 

o Stilles også spørsmål om status på utsjekk og sjekklister og dette er enda ikke 
på plass. Lennart koordinerer med Frode. Bør være på plass innen bruk starter. 

o VHF kurs til alle. 
o Kran kurs arrangeres for brukere. 
o Økonomi føres og går igjennom Tommy. Alle fakturaer merkes med DU eller 

tilsvarende. 
o Oppdrag i Nodeviga for dykkerklubben. Hive opp med Nokk/kran. En dag i Juni. 

O Roger 
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13/2022 Båter status, planer vårklargjøring-Lybsken, Lambo, Maxier, Joller, Midt i vei. 
o Joller behøver kryssholt på mast, da flere av disse mangler. Lennart og Roger 

finner på en løsning. 
o Bjørnar organiserer løft. På vann rett over påske. 
o Lybsken opp 27.04. Dugnad samme dag. 
o Nye gjennomføringer på Maxier ferdig. 
o Lambo skal ikke opp, men eventuelt mulig i kranen på Tyskerbrygga. 
o Rovere lager plan for utbedringer på de neste møtene og bestemmer seg for 

hva som er nødvendig å ta med en gang og hva som kan utsettes. 
o Midt i vei er utført og skal ikke opp. 

O Bjørnar 

14/2022 Eventuelt 

• Henrik stiller for Peder i styret da Peder skal i militærtjeneste. OK for 
styret. 

• Ung dugnad er forespeilet all inntekt fra Flekkerøylekene. Omkring 80K. 
Etter møte med Bård. Styret er ikke informert om dette. Karsten og Bård 
diskuterer og dette tas opp igjen på neste møte. 
Det ble diskutert muligheter for en fordelingsnøkkel på inntekter/utgifter. 

V Karsten 

Type sak: V = vedtakssak, O = orienteringssak  

Neste styremøte 02.05.2022 20:00.      Ref.:Bård 


