
Flekkerøy BK Sjøspeider 
Org.nr 984 086 008  

 

 Referat Styremøte 
 Flekkerøy BK Sjø  

 Dato:    07.06.2022 
 Tid:      20:00 – 22:00 
 Sted:     Speiderhuset 

Tilstede:  Bjørnar, Tommy, Sebastian, Jostein, Bård, Hallgeir 
Karsten, Roger, Lennart, Markus. 

Fraværende: Henrik. 

Sak/år Hva saken gjelder/vedtak Type Ansvar 

1/2022 Økonomi: Tommy presenterte regnskap til og med mai.  O Tommy 

4/2022 Status planer sommeren 

• St.Hans. Vi arrangerer grilling og samling på Speiderhuset 
o Bård inviterer sjøspeidergrupper 
o Karsten, Andreas, Bård er i Komité. 
o Roger skaffer kull, tennvæske og premier til lykkehjul 
o Bård tar med sound boks 
o Bård koordinerer med Frihals 
o Karsten og Andreas organiserer Lykkehjul 

• Speidergudstjeneste 14. august:  
o Bård koordinerer med prest og skaffer tekstlesere.  
o Karsten holder en kollekttale/info om gruppa.  
o Tommy ordner lyd med Magne. 

• Matsalg og utlodning 14. august 12:00 -?: Roger organiserer. 
• Øymester 14. august 13:00 - :  

o Markus organiserer. (Konkurransene, poengtavle, speaker) 
o Bård skaffer klistremerker til vinnerlaget og skriver invitasjon til 

publikum for Facebook og andre kanaler. 

V Karsten 
Bård 
Roger 
Markus 
Tommy 

10/2022 Tokt og leir 2022:. 

Bård kaller inn voksne deltagere til planleggingsmøte. 
V Bård 

17/2022 Bruk av flytebrygge som slepelekter 

Styret ble informert om bruken til pallefrakting og videre om hvordan bryggen var 

dimensjonert. Eventuell slitasje vil bli reparert og antatte materielle kostnader ved 

slike reparasjoner ble vurdert som lave. 

Styret besluttet enstemmig at bryggen kan fortsatt benyttes til pallefrakting under 

forutsetning at den legges tilbake med joller på slik den lå da den ble hentet. Videre 

må det før neste sesong monteres en fenderlist slik at en reduserer risikoen for skade 

på annet materiell ved sleping. 

V Karsten 

18/2022 Plassering fyrlykt  

Styret tok en befaring på tomten og besluttet at fyrlykten skal stå på venstresiden 

ved innkjøring på eiendommen. Den skal fungere som en portal og kan ha lys som 

lyser oppover veien. Vi beholder rødfargen på taket. 

V Karsten 

19/2022 Rydding langs vei: På grunn av avslutning ved Skjærgårdheimen 15. juni blir det 

dugnadsgruppen som rydder langs veien. 
V Roger 

20/2022 Utleie og Vask 

Bård har lagt ut speiderhuset på AirBNB. Vi har til sammen 4 utleieforhold. Vi 

trenger vaskehjelper. Tommy hører med Vandrere. 

Bård vurderer å legge ut speiderhuset på booking.com 

V Tommy 
Bård 

21/2022 D5L kurs 

Waypoint har sendt ut kursbeviser og de som hadde alt i orden har fått sertifikater. 

Nå hviler resten på deltagerne selv. 

O Karsten 

22/2022 Generalprøve oppsett stjernetelt 

Vi har fått teltet og Sebastian inviterer alle ledere til test av oppsetting og pakking. 
V Sebastian 

23/2022 Eventuelt: Bjørnar arrangerer utsjekk på Lybsken V Bjørnar 
Type sak: V = vedtakssak, O = orienteringssak  

Neste styremøte 15.08.2022 20:00.      Ref.:Bård 


