
Flekkerøy BK Sjøspeider 
Org.nr 984 086 008  

 

 Referat Styremøte 
 Flekkerøy BK Sjø  

 Dato:    10.10.2022 
 Tid:      20:00 – 23:00 
 Sted:     Speiderhuset 

 
Tilstede:  Bjørnar, Jostein , Lennart, Sebastian, Bård,  

Karsten, Roger, Markus, Peder 
 
Fraværende: Tommy, Hallgeir. 
 

Sak/år Hva saken gjelder/vedtak Type Ansvar 

1/2022 Økonomi: Bård presenterte regnskap til og med september.  O Bård 

28/2022 Planer oktober - 

• Høstlotteri 5. nov. Karsten oppfordrer ledere og speidere til å skaffe gevinster. 
Loddbøker deles ut i uke 43(siste uken i oktober) og samles inn i uke 44. Alle 
ledere inviteres til å være med å kjøre ut gevinster lørdag 5. nov. 

• Menighetshelg 12. nov: Reidar organiserer to poster på menighetens sporlek. 
• Bispevisitas 17. nov: Karsten og Roger organiserer og koordinerer med 

N247.no 
• Julemarked i Kirka 26.november, Bjørnar og Jostein organiserer lykkehjul. 

Roger organiserer grilling, salg av fyrstikker og bøker. 
• Kontaktseminar 20-22 januar. Bjørnar, Roger og Tommy organiserer. Må få 

opp data til invitasjon og pris ASAP. Bård lager arrangement på speiding.no og 
legger ut invitasjon på Kontakt seminarsiden på FB. 

V Karsten 
Bård 
Bjørnar 
Tommy 
Roger 
Reidar 
Jostein 

27/2022 Ny jentebåt:. 

Styret er positiv til å anskaffe en Maxi dedikert til jenter. Den skal kalles «Jentanes» 
etter et skjær utenfor Okslehavn. Styret jobber med å skaffe støtte til båten og 
avventer innkjøp til finansiering er på plass.. 

V Karsten 

26/2022 Oppsummering Oves gård 

98 speidere pluss ledere. Svært fornøyd med hele arrangementet og aktivitetene på 

Troll aktiv. Ingen skader på sted eller deltagere. 

O Karsten 

29/2022 Planer dugnadsgruppen  

Styret gikk gjennom forslag til tiltak fra dugnadsgruppen og kom frem til følgende. 

• Dugnadsgruppen sjekker råtetilstand på vindskeier, kledning og vinduer til 

neste møte. Eventuelle utskiftning gjøres basert på tilstand som blir 

gjennomgått på neste styremøte. 

• Roger prøver å organisere maling av bygningsmasse ved hjelp av 

skoleelever. Arbeidet gjøres til våren. 

• Strategi for oppvarming og isolering: Huset skal holdes tørt og frostfritt. En 

skal kunne fjernstyre varmen opp og ned for å begrense timene huset holdes 

varmt. Oppvarmingen skal baseres på effektive elektriske kilder. EN ser for 

seg en endring i retning av smarthus. Alle tiltak må sammenfattes i en plan 

med budsjett/tilbud. 

• Roger skal får tilbud på utskiftning av lamper inne i speiderhuset. En 

vurderer i samme tiltak tilrettelegging for smart styring. 

V Roger 

30/2022 Forslag bruk av bygningsmasse 

Styret gikk gjennom forslag fra dugnadsgruppen og hadde ingen innvendinger. En 

må avvente til en har bygd garasjen før en kan gjennomføre.  

V Karsten 

  



Flekkerøy BK Sjøspeider 
Org.nr 984 086 008  

 

31/2022 Fundamenter for stjernetelt på parkeringsplass: 

Styret vedtok at det skal lages egnede fundamenter for enkel oppsetting av 

stjernetelt til bruk og tørking på parkeringsplassen. Tiltaket organiseres av Markus 

og Bjørnar. 

V Bjørnar 
Markus 

32/2022 Leir og tokt 2023 

Hovedturen neste år blir kretsleir på Lista 24. juni – 1. juli. Arrangementet 

planlegges av kretsen som en rimelig leir med en del støtte fra kretsen. 

 

Flekkerøy BK Sjøspeider planlegger langtokt med Lybsken neste år. Totalt seks 

uker hvor en har mannskapsbytte hver lørdag. Alle stifinnere, Vandrere og Rovere 

vil få tilbud om å delta i ulike uker. Toktet starter 1. juli og seiler Gøtakanal til 

Stockholm, litt rundt i Østersjøen og så samme veien hjem. 

Bård lager foreløpig invitasjon for å lodde stemning og invitere til foreldremøter. 

O/V Karsten 
Bård 

23/2022 Eventuelt:  

• Salg av bøker og fyrstikker. Speiderne får med hjem bestillingsskjema for 

salg av fyrstikker og bøker uken som starter med 21.november. Bård lager 

bestillingskjema. 

• Hjertestarter monteres utenfor ved det gamle inngangspartiet. 

• Lennart starter å skrive ned gruppens historie. Hvordan den skal publiseres 

kommer en tilbake til etter den er skrevet. 

• Bård purrer diveres utestående fra Øymester, sommerleir med mer. 

• Ledermøte med bevertning 14.november 19:00. Roger organiserer. 

V Bård 
Roger 
Lennart 

Type sak: V = vedtakssak, O = orienteringssak  

Neste styremøte 12.12.2022 20:00.      Ref.:Bård 


