




FLEKKERØY BK SJØ  
Årsmøte 24.februar 2020. Kl.20-21:30 
Agenda 

1. Velkommen, ved gruppeleder Bård Austefjord 
2. Godkjennelse av innkalling 
3. Valg av ordstyrer, forslag:  Frode Stokkeland 

Valg av referent, forslag:  
Valg av 2 til å undertegne protokoll  
 

4. Årsmelding    Bård Austefjord 
5. Regnskap / Budsjett  Tommy Liane 
6. Årshjul – ramme.  Bård Austefjord 

 
7. Valg av 

7.1 gruppeleder (for 1 år)  
  Forslag fra styret:   Bård Austefjord.  
 
7.2 valg av styre. 7 representanter + en vara  
  Forslag: 1 representant for hver av disse enhetene: 

a. Småspeidere – Reidar Salvesen/Åsmund Lima 
b. Stifinnere  - Mona Isaksen Åsen 
c. Vandrere  - Sebastian Baak 
d. Rovere - Frode Stokkeland 
e. Dugnadsgruppe – Roger Pettersen 
f. Regnskap – Tommy Liane 
g. Elisabeth/båter – Bjørnar Nilsen 
h. Vara - Lennart Magnussen 

 
8. Gruppens representanter for kretstinget 11. mars 18:30 
9. Gruppens representanter for korpsting 29. mars 12:30 på Flekkerøy speiderhus 
10. Informasjonssaker 

a. Bryggeprosjekt 
b. Fyrstikkimport og salg 
c. Planer for sommertokt og leir 

i. 2020 Havbraatt & Elisabeth til Sjo20 i sør Sverige 
ii. 2021 Landsleir med tokt gruppebåt, roverbåt og patruljebåter 

iii. 2022 Sjøspeiderlandsleir i Oslo med gruppebåt, roverbåt og patruljebåter 

d. Plan for kjøp og salg båter 
Vi prøver å selge Elisabeth etter sommerens tokt. Vi kjøper to båter. 

i. En robust plastbåt på ca 30 fot for speidere med båtførerprøve. Budsjett ca 200KNok. 
Denne skal erstatte Elisabeth som Roverbåt og kjøpes etter Elisabeth er solgt. Den 
skal kunne settes på land med Maxiene. 

ii. Vi kjøper en båt våren 2021 for å ta gruppen på lengre turer langs kyst og over hav. 
Budsjett inntil ca 1.7 MNok. Budsjettet kan økes om gruppens økonomi endres 
betydelig. Den velges basert på følgende kriterier: 10 eller flere sengeplasser, egnet 
for langtur seiling, egnet for vinterbruk, relativt enkelt vedlikehold og gode 
seilegenskaper. Fordel om den er langkjølet og tung. Styret ser ulikt på om det er en 
fordel eller ulempe om båten krever D5L sertifikat, men er enige om at dette 
spørsmålet ikke skal stå i veien for en tjenlig båt. Så størrelsen kan være fra 40 til 80 
fot. Båten skal være registrert som et fritidsfartøy. 

iii. Finansiering: Gruppen begynner nå en ett års sparing og tigging. Vi ser for oss å 
kunne låne inntil 1.5MNok hvis vi får lån og det trengs. 

9. Avslutning med speiderbønnen 



 Flekkerøy 21/1-2020 
 

Flekkerøy BK sjø  
Årsrapport 2019 
 
Hvem er Flekkerøy BK sjø? 
Flekkerøy BK sjø er en sjøspeidergruppe i Norges Speiderforbund. Der er vi del av 
nettverket med andre Sjøspeidere i Norge, og speidergruppe i Blå kors. Blå kors speidere er 
også del av Norges speiderforbund, men vektlegger rusfri livsstil og vil hjelpe til kristen tro. 
Det gir oss en profil der turer, bygging, sjøliv og omsorg er vevd inn i hverandre.  
 

Gruppen 
 

• Ledersituasjonen - 23 ledere, 165 speidere  
(med forbehold om noen inn- og utmeldinger siste tiden)  
Småspeiderne  7 ledere, 47 speidere 
Stifinnerne   8 ledere, 69 speidere 
Vandrere   6 ledere, 39 speidere 
Rovere  2 ledere, 10 speidere 
 

• Gruppestyre, gruppeting og korpsting 
 
Gruppestyret 
Gruppestyret velges av årsmøtet.  De møter 3-5 ganger i året. Arbeidet i hver 
gruppe evalueres og det legges planer. Arbeidsfordeling organiseres til alle større 
saker speideren tar del i. Materialforvaltning, vedlikehold og nybygging, 
strukturendringer, program med mer, vedtas. Økonomi drøftes, og budsjett 
utarbeides.  
 
Gruppeleder   Bård Austefjord Utleie 
Styremedlemmer Tommy Liane Båter  
    Frode Stokkeland Rover 
    Sebastian Baak Vandrer  
    Roger Pettersen Dugnad / div. prosjektledelse 
    Grete Liane  Regnskap / rådgivning 
    Bjørnar Nilsen Båter 
    Mona Isaksen Åsen Stifinner 
    Reidar Salvesen Småspeider 
    Åsmund Lima Småspeider 
    Lennart Magnussen 
Gruppeting  Besluttende organ for alle betalende medlemmer over 12 
     år i FBKS. 
      
 

• Medlemmer 
FBKS har vokst til 165 speidere, 23 ledere og 5 i dugnadsguppe. Dette er 
rekordstort for oss. Vi vokser gjerne videre, men vil først og fremst å ta vare på 
speiderne som er der. Vi merker noe avskalling, samtidig som nye melder seg 
inn i løpet av året. 



• Definerte mål og satsningsområder 
Alle: Praktisk speiding med friluftsliv i sjøkanten og opplæring i seiling og 
sjømannskap. Fremme kristen tro.  Ha plass for alle personligheter. Mye smil 
og god omsorg. Ta merker og lære nye ting.  
Vokse i antall, og ha nok gode ledere.  
På lang sikt - organisere gruppen for bedre ledertrening: voksne og peff/ass. 

 
Enheter 

• Bevere   Ikke i planene ennå.  

• Småspeidere Aktiv  

• Stifinnere  Aktiv 

• Vandrere  Aktive 

• Roverlag  Aktive 

• Dugnadsgruppe Aktiv 
 
Utstyr og lokaler 

• Båter: Elisabeth, Grete II, Ellen, Hilde og 15 VG-joller.  

• Bygninger: Speiderhuset og lavvo i tre. Oppgradert uteareal. 

• Ny brygge med 70 meter front og 225m2 areal er halvveis ferdig bygd og 
blir ferdig våren 2020. 

• Øvrig utstyr 
o Diverse lavvoer og leirutstyr 
o Diverse seilutstyr 

Speiderhuset har blitt leid ut deler av sommeren. Det gir gode 
inntekter. (63 500kr) 
 
Aktiviteter og arrangementer fra 2018 
Småspeiderne  Møtes hver torsdag 
Stifinnerne   Møtes hver onsdag 
Vandrere  Møtes hver mandag 
Dugnadsgruppe Møtes hver tirsdag 
Helgeturer for hver gruppe, kommer i tillegg til dette. 
Styremøter  3-4 møter per semester. + ekstra møter med eksterne.  
Ledersamlinger  Hver enhet har planleggingsmøter etter behov. 2 per semester.   
 
Andre aktiviteter -  vår 

o Årsmøte 
o Patruljekonkurranse i Krets 
o Speidergudstjenesten 
o Søppeldugnad 
o Overnatting med småspeidere i Krageviga og 

SMUL konkurranse. 
o 17.mai 
o Pinseleir Randøya 
o Sommertokt i Skagerak med Elisabeth og 

Maxier. 
o Utleie av Speiderhuset  
 



Andre aktiviteter – høst 

o Oppstarts leir til Gamleøya. 
o Kirkesamling – info om speideren for 3.&6.trinn. 
o Oves gård – hele troppen med klatreløype og rafting. 
o Stor basar i hallen. 
 
Økonomi 
Rekord basar (167´kr ), bra utleie av speiderhuset, gaver og 
bevissthet på å få inn det vi kan få støtte på, har gitt solid 
økonomi. 
Import av egendesignede fyrstikker fra India til direktesalg 
og videresalg. Har tatt mesteparten av utleggene i 2019 og 
vil få inntektene i 2020. 
 
 
 
Vedlegg: 

o Regnskap  
 
 
 
 
 
Bård G. Austefjord   Gode ledere ved roret! 
Gruppeleder 
 

 

 





Inntekter: Utgifter:
Utleie Speiderhytta: 55 000,00kr        Speidereffekter: 30 000,00kr           

Medlemskontingent: 15 000,00kr        Kont. lederne: 6 000,00kr             

Grasrotandelen: 12 000,00kr        Drift/vedl. Elisabeth 55 000,00kr           

Komm. driftstilskudd: 14 000,00kr        Drift Kårholmen: 40 000,00kr           

Søppelplukking: 8 000,00kr          Rep.vedl.hold speiderhuset 15 000,00kr           

Basar: 145 000,00kr      Patruljeutstyr: 15 000,00kr           

Speidergudstjeneste 6 000,00kr          Patr. aktiviteter/turer: 20 000,00kr           

Momskompensasjon: 40 000,00kr        Strøm: 30 000,00kr           

Diverse gaver: 50 000,00kr        Forsikringer: 24 000,00kr           

17.mai 7 000,00kr          Armada: 20 000,00kr           

Frifondmidler 20 000,00kr        Drift patruljebåter 40 000,00kr           

Fyrstikksalg 300 000,00kr      Bryggebu 30 000,00kr           

Forhåndsalg fyrstikker 130 000,00kr      Ferdigstilling brygge 220 000,00kr        

802 000,00kr      545 000,00kr        

Resultat 257 000,00kr      

Forslag til BUDSJETT 2020
FLEKKERØY BK SJØ



Av: FS

Vedtatt av styret: 20.01.2020

Årshjul for Flekkerøy BK Sjøspeider 2020
Inkluderer ikke ordinære programposter - bare faste, gjentakende hendelser

Gruppen samlet Småspeidere Stifinnere Vandrere Rovere

Årstid Måned Beskrivelse Periode/varighet Beskrivelse Periode/varighet Beskrivelse Periode/varighet Beskrivelse Periode/varighet Beskrivelse Periode/varighet

Vinter (fra nyttår) Januar Oppstart Første hele skoleuke i januar

Kontaktseminar for sjøspeidere i Norge I midten av januar. Noen fra ledelsen/styret deltar

Februar Murane - overnatting Andre helg i mars fra fredag til lørdag. NB! Ikke for småspeiderne! Overnatting Murane 17.-18. jan

Vinterferie Vanligvis i uke 8

Vår Mars Årsmøte 02.mar

Vintertur 13.-15. mars 27.-29. mar

April Patruljekonkurransen 24.-26. april. Vi er med

Påskeferie 3.-13. april

Mai SMUL-konkurranse Lørdag 8. mai. Småspeidere tom fjerde klasse. Overnatting fra 7. mai

Avfallsdugnad Vi samler inn penger ved å plukke søppel på vår kjære øy. ?.mai

17. maioppgaver ved Hallen

Utsjekk Havbaatt I Oslo Ledere og Rovere 21.-24. mai 21.-24. mai

Vandrer Sjøpeff i Søgne med Maxier 21.-24. mai

Sommer Juni Pinseleir Randøya 29. mai - 1. juni. 29.mai . 1. juni 29.mai . 1. juni

Speidergudstjeneste 7. juni ved speiderhuset

Avslutning Avholdes uka før skoleslutt

Juli Armada/leir 24.juni - 20. juli. Fire alternative tokt. Se arrangementer på Facebook

17. juli - 9. august. Tokt til svensk landsleir, leir og hjemigjen

August Speiderdag speiderhuset med regatta ++ Fredag 14. august og lørdag 15. august. Overnatting og aktiviteter

Speiderstart Oppstart uke 34.

Høst (frem til nyttår) September Oves gård - overnatting september. Dato må bestemmes

Emnedag for sjøspeiderne For hele landet. Arrangeres hos oss fredag 21. sept tom søndag 23. sept.

Oktober Høstferie Ord. i uke 40

Foreldremøte i hver enhet Avholdes i uke 41. Planlegges og gjennomføres av hver enhet.

November Speiderbasar I Flekkerøyhallen ?nov.

Desember Avslutning Avholdes uka før skoleslutt. Planlegges og gjennomføres av hver enhet

Revideringsrutine: Hvert år tilpasses standarden ovenfor slik: Forut for årsmøtet i feb. settes datoer med mer frem til foreldremøtet på høsten. Forut for foreldremøtet i uke 41 konkretiseres hjulet frem til og med årsmøtet neste vinter. 

HUSK: 1) All utleie av speiderhuset skal avsjekkes mot årshjulet før lokalene leies bort.

2) Behovet for gruppeting besluttes fortløpende av styret og fremkommer ikke ovenfor.


