
Flekkerøy BK Sjø  
 

Referat fra årsmøtet 7. mars 2022 kl 18 til 19:15 
 

21 stemmeberettigede speidere, rovere og ledere deltok på årsmøtet.  

 
1. Velkommen, ved gruppeleders vikar, Frode Stokkeland som kort 

informerte om at Bårds hjerte heldigvis banket med fornyet styrke for 
speideren.  
 

2. Godkjennelse av innkalling og saksliste 
Enstemmig godkjent. 
 

3. Valg av ordstyrer, forslag: Frode Stokkeland 
Valg av referent, forslag: ordstyrer 
Valg av to til å undertegne referatet, forslag: ordstyrer og T. Liane  
Styrets forslag enstemmig godkjent.  
 

4. Godkjenning av årsmelding, ved Tommy Liane 
Tommy gjennomgikk meldingen og spørsmål ble besvart.  
Deretter godkjente årsmøtet meldingen enstemmig.  
 

5. Godkjenning av regnskap og budsjett, ved Tommy Liane 
Tommy gjennomgikk både regnskap og budsjett og spørsmål ble 
besvart. Deretter godkjente årsmøtet begge deler enstemmig. 
 

6. Godkjenning av gruppas årshjul, gjennomgang av Sebastian Baak  
Følgende aktiviteter inngår i årshjulet: 

a. Deltagelse på 17. mai 
b. Søppeldugnad 11. mai 
c. Flekkerøylekene i august 
d. St. Hans for armadaen med andre sjøspeidergrupper 
e. Tokt til Oslo og hjem samt sjøspeiderlandsleir i Oslo 
f. Oves gård 
g. Lotteri i november 

 
Sebastian gjennomgikk årshjulet og spørsmål ble besvart.  
Deretter ble årshjulet enstemmig godkjent med en presisering om at 
Flekkerøylekene avholdes i august og at Dugnad Ung kommer tilbake til 
styret i mars/april med et opplegg de kan tenke seg å rigge opp til.  
 
 
 



7. Valg  
7.1 gruppeleder 
Forslag fra styret: Karsten Nilsen som har takket ja til å stille til valg. 
Forslag til gruppestyresekretær: Bård Austefjord som har takket ja til å 
stille til valg. 
Årsmøtet var særs positive til disse to kandidatene, ingen andre forslag 
ble fremmet - og valget av dem ble følgelig enstemmig.  
 
7.2 valg av styre  
Forslag: Ti representanter uten varamedlemmer:  

a. Småspeidere – Hallgeir Angel 
b. Stifinnere - Jostein Nilsen 
c. Rovere - Sebastian Baak 
d. Rovere – Peder Stokkeland 
e. Dugnad Voksen – Roger Pettersen 
f. Dugnad Ung – Markus Lindhjem 
g. Vandrere og regnskap – Tommy Liane 
h. Båter – Bjørnar Nilsen 
i. Tilskudd og dugnad - Lennart Magnussen 
j. Gruppestyresekretær - Bård Austefjord 

 

Styrets forslag ble, etter kort gjennomgang av de tilstedeværende 
medlemmene i det nye styret, enstemmig vedtatt.  
 

8. Gruppens representanter til kretstinget 10. mars  
velges etter diskusjon og evt. benkeforslag.  
Ingen kandidater ble fremlagt og ingen tok på seg denne oppgaven. 
Følgelig ble ingen valgt.  
 

9. Informasjonssaker 
 

a. Dugnad Ung (DU) prosjektet  
Markus Lindhjem fra DU informerte på beste vis om denne 
spennende tilveksten og besvarte spørsmål inkl. disse: 
Navn: Innad i DU-gruppa heller det i dag mot at båten skal kalles 
opp etter «Midt-i-vei» som er et trangt sund i nærheten av Anstens 
fyr.  Årsmøtet støttet dette.  
Utsjekk for øvrige ledere slik at «Midt-i-vei» ved behov kan 
brukes til frakt av utstyr og speidere når den er ledig. Frode 
drøfter detaljene rundt dette videre med DU-gjengen.  
Logg: Frode hjelper DU-gjengen med denne. DU kaller inn til en 
prat innen midten av april.   
VHF/AIS: Roger, Lennart og DU-gjengen jobber sammen med å 
skaffe dette. Ønskelig at det blir samme tekniske løsninger som i 
Lybsken slik at flere har kunnskap om hvordan dette skal brukes 
og vedlikeholdes.  
 



b. Tokt og leirplaner sommer 2022  
Bjørnar informerte om St. Hans, armadaene og 
sjøspeiderlandsleiren ved Oslo. Alle bes melde seg på snarest! 
 

c. Endringsplaner speiderhuset  
Frode viste frem illustrasjoner knyttet til plassering av evt. ny 
garasje og ombygging av vindusløsning i hovedrommet. 
Årsmøtet ytret seg positivt til at disse planene jobbes videre med 
av styret.  
 

10.  Innkomne saker innen fristen 21. februar 
 Ingen saker innkommet til behandling 

 
 
Møtet ble deretter hevet med speiderbønnen hvor Per Johannes tok rollen som 
forsanger på strak arm.  
 
Deretter omvisning med Ole Jørgen og Markus i «Midt-i-vei» for de som ønsket 
dette.  
 
 
 
Flekkerøy, 08.03.22 
 
 
 
        
Tommy Liane og Frode Stokkeland 
Valgt av årsmøtet til å signere protokollen 



Flekkerøy BK Sjø  
 

Saksliste til årsmøtet 7. mars 2022 kl 18 
 

1. Velkommen, ved gruppeleders vikar 
 

2. Godkjennelse av innkalling og saksliste 
 

3. Valg av ordstyrer, forslag: Frode Stokkeland 
Valg av referent, forslag: ordstyrer 
Valg av to til å undertegne referatet, forslag: ordstyrer og Tommy 
Liane  
 

4. Godkjenning av årsmelding, gjennomgang ved Tommy Liane 
 

5. Godkjenning av regnskap og budsjett, gjennomgang ved Tommy Liane 
 

6. Godkjenning av gruppas årshjul, gjennomgang av Sebastian Baak  
Følgende aktiviteter inngår i årshjulet: 

a. Deltagelse på 17. mai 
b. Søppeldugnad i mai 
c. Flekkerøylekene 
d. St. Hans for armadaen med andre sjøspeidergrupper 
e. Tokt til Oslo og hjem samt sjøspeiderlandsleir i Oslo 
f. Oves gård 
g. Lotteri i november 

 
7. Valg  

7.1 gruppeleder 
Forslag fra styret: Karsten Nilsen som har takket ja til å stille til valg. 
Forslag til gruppestyresekretær: Bård Austefjord som har takket ja til å 
stille til valg. 
 
7.2 valg av styre  
Forslag: Ti representanter uten varamedlemmer:  

a. Småspeidere – Hallgeir Angel 
b. Stifinnere - Jostein Nilsen 
c. Rovere - Sebastian Baak 
d. Rovere – Peder Stokkeland 
e. Dugnad Voksen – Roger Pettersen 
f. Dugnad Ung – Markus Lindhjem 
g. Vandrere og regnskap – Tommy Liane 
h. Båter – Bjørnar Nilsen 
i. Tilskudd og dugnad - Lennart Magnussen 
j. Gruppestyresekretær - Bård Austefjord 

 



8. Gruppens representanter til kretstinget 10. mars  
velges etter diskusjon og evt. benkeforslag 
 

9. Informasjonssaker 
a. Dugnad Ung prosjektet  

Markus Lindhjem eller Noa Kristiansen informerer  
Forslag til navn på den nye båten drøftes. 

b. Tokt og leirplaner sommer 2022  
c. Endringsplaner speiderhuset ved Frode 

 
10.  Innkomne saker innen fristen 21. februar 

 Ingen saker innkommet til behandling 
 
 
Avslutning med speiderbønnen. 
 
 
Speidere fra og med 12-år samt ledere og styremedlemmer har møte- og 
stemmerett på årsmøtet - og oppfordres sterkt til å delta. 
 
 
For styret, 23.02.22 
Tommy Liane og Frode Stokkeland 



 Flekkerøy 11/1-2022 
 

Flekkerøy BK sjø  
Årsrapport 2021 
 
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 - 18 ledere, 129 speidere  
(med forbehold om noen inn- og utmeldinger siste tiden)  
Småspeiderne  7 ledere, 49 speidere 
Stifinnerne   4 ledere, 29 speidere 
Vandrere   5 ledere, 33 speidere 
Rovere  2 ledere, 18 speidere 
 

o Gruppestyre, gruppeting og korpsting 
 
Gruppestyret 
Gruppestyret velges av årsmøtet. De møter 6-8 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 Regnskap  
   Frode Stokkeland Rover 
   Peder Stokkeland Rover 
    Sebastian Baak Vandrer  
    Roger Pettersen Dugnad / div. prosjektledelse 
    Bjørnar Nilsen Båter 
    Reidar Salvesen Småspeider 
    Jostein Nilsen Stifinner 
    Lennart Magnussen 
Gruppeting  Besluttende organ for betalende medlemmer over 12 
     år i FBKS. 
      
 

• Medlemmer 
FBKS har bestått av 129 speidere, 18 ledere og 5 i dugnadsguppe. 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: Lybsken, Lambo, Grete II, Ellen, Hilde, 15 VG-joller og en ny pioner 
med 20hk.  

• Bygninger: Speiderhuset, Sjøbod, to lagerboder og lavvo i tre. Oppgradert 
uteareal. 

• Brygge med 70 meter front og 225m2 areal samt tribune til 100 speidere.  

• Øvrig utstyr 
o Diverse lavvoer og leirutstyr 
o Diverse seilutstyr 

Speiderhuset har blitt leid ut om sommeren.  
 
Aktiviteter og arrangementer fra 2021 
Småspeiderne  Møtes hver torsdag 
Stifinnerne   Møtes hver onsdag 
Vandrere  Møtes hver torsdag 
Rovere  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 Søppeldugnad 
o Båt tog 17.mai 
o Kjøp ny roverbåt Lambo med henting på Bømlo 
o Fantetokt Sørlandet med Lybsken, Lambo og 

Maxier. 
o Sommertokt med Lybsken og Lambo 
o Utleie av Speiderhuset  

 
  



Andre aktiviteter – høst 

o Kirkesamling – info om speideren for 3.&6.trinn. 
o Speidergudstjenesten 
o Oves gård – hele troppen med klatreløype og 

rafting. 
o Dugnad ung prosjekt 
o Høstlotteri. 
o Julebad. 
 
Økonomi 
Bra år, bra utleie av speiderhuset, gaver og bevissthet på å få inn det vi kan få støtte 
på har gitt solid økonomi.  
 
«Dugnad ung» prosjekt et nytt 
ungdomsarbeid 
Vi startet i høst med samlinger av ungdom 
på tirsdager. Prosjektet er ment som et 
lavterskeltilbud for å aktivere ungdom til 
samfunnsnyttige gjøremål. Det har vært ca 
20 ungdommer på de ukentlige 
samlingene. Prosjektet er finansiert av 
Gjensidigestiftelsen. 
 
 
 
 
Vedlegg: 

o Regnskap  
 
 
Bård G. Austefjord 
Gruppeleder 
 

 
 





Forslag til budsjett Flekkerøy BK Sjø 2022

Konto Inntekter Utgifter Komentarer.

Medlemskontigent 20000 5500
Grasrot andelen 25000
Nasjonaldagen 5000 Avhengig av videre Covid utvikling.
Basar/utlodning 85000 Avhengig av videre Covid utvikling.
Gaver/driftstilskudd 55000 Usikker hva man kan forvente her.
Diverse 8000 5000
Fyrstikksalg 100000 Kan vi kjøre en runde i år igjen?
Drift Kårholmen 105000 100000 Hvilke innvesteringer skal gjøres i år?
Båt drift 10000 110000
Speidereffekter 5000 91000 (nytt stjernetelt 67000,- støtte kom i fjor)
Patruljeaktiviteter 10000 25000
Armada/Leir 45000 50000 Plan om sjøspeiderleir/armada i år.
Forsikringer 3000 45000
Renter 15000
Speidergudsjeneste 7500
Turer 65000 65000
Momskompensasjon 50000
Støttefond 25000 50000
Kurs/kurs-støtte. 30000 35000
Ungdomsgruppe 390000 390000 Forutsetter båt innvestering.
Lån Lybsken 98000 Bør vurderes om lån skal innfries? (177000)

1043500 1084500 …................................................Resultat: -41000



Av: FS/BA

Vedtatt av styret: 11.01.2022

Årshjul for Flekkerøy BK Sjøspeider 2022
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!

Vinterferie Uke 8

Vår Mars Årsmøte 07.mar

Vintertur Ikke planlagt

April Patruljekonkurransen Dato ikke avklart

Påskeferie 11.-18. april

Mai SMUL-konkurranse Lørdag 7. mai. Småspeidere tom fjerde klasse. Overnattingsmulighet

Avfallsdugnad Vi samler inn penger ved å plukke søppel på vår kjære øy rundt 12. mai.

17. maioppgaver ved Hallen Ikke  fordelt

Vandrer Sjøpeff i Søgne med Maxier

Sommer Juni Pinseleir Randøya 3.- 6. juni.

Speidergudstjeneste & Flekkerøylekene 12. juni ved speiderhuset

Avslutning Avholdes uka før skoleslutt

St.Hans på speiderhuset og Ytre Lindøya Vi inviterer 7. og Søgne + Eventuelt vestlendingene på vei til leir.

Juli Armada til og fra leir 25.juni - 2. juli & 9.- 16. juli. Vi tar med så mange båter vi klarer.

Sjøspeiderlandsleir 2.-9. juli 2.-9. juli 2.-9. juli 2.-9. juli

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

Speiderstart Oppstart uke 34.

Flekkerøylekene Ikke detaljplanlagt 

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

Oktober Høstferie Ord. i uke 40

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

November Lotteri November

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

Rovernes julelaug Lørdag 17. desember kl 12

Revideringsrutine: Hvert år tilpasses standarden ovenfor slik: Forut for årsmøtet i mars 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.


