
Flekkerøy BK Sjøspeider 
Org.nr 984 086 008  

 

 Referat Styremøte 
 Flekkerøy BK Sjø  

 Dato:    15.08.2022 
 Tid:      20:00 – 22:00 
 Sted:     Speiderhuset 

Tilstede:  Bjørnar, Tommy, Sebastian, Bård,  
Karsten, Roger, Markus, Peder, Henrik. 

Fraværende: Jostein , Lennart, Hallgeir. 

Sak/år Hva saken gjelder/vedtak Type Ansvar 

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

24/2022 Planer høst 

• Oppstart. Alle enheter starter med møter og planlegging uke 34. 
• Ovesgård komitee: Karsten, Jostein, Hallgeir, Bjørnar og en rover. 

(23. – 25. september) 
• Skippermøt Lybsken planlegge tokt 2023 

V Karsten 
Bård 

10/2022 Tokt og leir 2022:. 

Toktene og leiren er vel gjennomført. Stjerneteltet fungerte veldig bra. Vi kan 
forbedre campkjøkkenet med en oppvaskbenk med gråvann og gassdrevet 
varmvann. 
Det økonomiske er enda ikke klart fra Oslo. Vi hr fått inn de fleste innbetalingene 
fra deltakerne. Vi vil vurdere økt toktpris for 2023 til våren. 
 
Maxiene var trege for motor. Tommy skal vurdere tiltak rundt drev og propell for å 
øke farten.  
 
Vandrer jentene foreslår at vi skal anskaffe en Maxi dedikert til jenter. Den kan 
kalles «Jentanes» etter et skjær utenfor Okslehavn. Styret er positive til initiativet 
og skal ta stilling til dette på neste styremøte. 

O/V Karsten 
Tommy 

25/2022 Oppsummering Øymester 

Styret er svært fornøyd med hele arrangementet og var positiv til nytt arrangement 

neste år. Det var mye jobb i forhold til fortjeneste på matsalget. Vi må vurdere 

alternativer med rimeligere innkjøp og mindre arbeid til en annen gang. 

O Karsten 

18/2022 Plassering fyrlykt  

Styret tok en befaring på tomten forrige styremøte 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. 

 

Roger prøver å klargjøre plass slik at en kan sette det på plass i forbindelse med 

båtopptak. 

V Roger 

23/2022 Eventuelt:  

Vi åpner for en egen kreativ patrulje i Stifinnerne. De kan ha egne møtetidspunkt og 

være med på Stifinnermøter når det passer. Forutsetter en leder for dette. 

 

Vi skal ha kontaktseminar januar 2023. Bjørnar følger opp. 

 

Sebastian prøver å søke om støtte til ny jentebåt, samt et mer miljøvennlig camp 

kjøkken med gråvannstank mer mer. 

V Bjørnar 
Sebastian 

Type sak: V = vedtakssak, O = orienteringssak  

Neste styremøte 10.10.2022 20:00.      Ref.:Bård 


