Bønes speidergruppe
Gruppestyret

Referat fra gruppestyremøte mandag 14.03.05.
Sted: Bønes kirke.
Til stede: Erik, Bjørg, Gerdt, Tor-Atle (delvis), Erling og Morten (ref.).
1. Gjennomgang av innkomne referat/brev/skriv
Referatet fra forrige møte ble godkjent.
Gruppen har mottatt brev fra Bergen kommune i forbindelse med tildeling av
aktivitetstilskudd. I fjor fikk vi kr. 38.000, i år er det en ny organisering av bydelene, samt
nye regler, så vi vet ennå ikke hvilket beløp vi kan vente oss, annet enn at vi skal få kr.
75,00 per speider under 26 år, pluss 35 % i materialstøtte. Øivind søker aktivitetstilskudd
på vegne av gruppen.
Gruppen har mottatt invitasjon fra Bergen kommune til kulturkonferanse i november.
Morten ser på dette.
Gruppen har mottatt informasjon fra Bønes menighet om at vi har anledning til å søke om
tilskudd fra Bønesfondet. I fjor søkte vi ikke, da gruppen hadde mye penger og vi vet at
andre lag og organisasjoner på Bønes kan ha mer nytte av pengene. Vi søker heller ikke i
år om midler fra Bønesfondet.
Gruppen har søkt om kr. 16.500 fra Frifond, andeler fra Norsk Tipping, til tre-fire nye telt.
Vi kan søke om kr. 30.000 årlig, og det er to søknadsfrister: 1. mars og 15. juni. Vi bruker
tid til juni og ser om vi har andre prosjekter eller lignende vi bør søke støtte til.
Gruppen har mottatt brev fra Bergen kommune som ønsker kontaktinformasjon til
gruppen.
Gruppen solgte ut 18 loddbøker og solgte også noe av 11 loddbøker til Bønesdagen.
Kretsen har gitt gruppen tillatelse til å ta oss til rette innenfor rimelighetens grenser når
gruppen arrangerer dugnad på Guldstølen 9. april.
2. Økonomi
Gruppen har kr. 220.000 på høyrentekonto og kr. 147.000 på vanlig bankkonto, altså til
sammen kr. 367.000. Kontingenten er ennå ikke overført gruppen. Fjorårets
bingoinntekter ventes snart. Gruppens avtale om inntekter fra spilleautomat utgår 31.
mars. Erik kontakter Maxi Bingo og undersøker om vi kan forlenge avtalen.
3. Speideraksjonen
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Speideraksjonen arrangeres 16. – 24. april, og inntektene går til Flyktningehjelpen, NSFs
samarbeidspartner, hovedsakelig til Dafur i Sudan. Troppen gjennomfører flaske- og
bøsseinnsamling i Bønes-området mandag 18. april, flokken prøver å være med på denne.
Kolonien selger 23. april vafler etc. utenfor en dagligvarehandel på Bønes. 17. april går
kollekten fra gudstjeneste i Bønes kirke til aksjonen, gruppen er innvilget inntil to
minutter til å informere om aksjonen under gudstjenesten, dette gjør Øivind, sirka fire
speidere hjelper til med å samle inn kollekten, mens Anny har tatt hovedansvar for
kirkekaffen. Bønes skole gjennomfører flaskeinnsamling i begynnelsen av april. Vi får
tilsendt bøsser, bevis og informasjon ganske snart. Vi må lage plan for innsamlingen, få i
stand avtale med butikk, dele ut lapper til beboerne på forhånd og informere speidere og
foreldre om at vi trenger litt hjelp. Vi får disponere Svendsens garasje. Enhetene vil ta opp
aksjonen på et møte i forkant av denne.
4. Adresseliste
Per i dag finnes navn og adresse til gruppens medlemmer på medlemsområdet på internett.
Vi bør utrede hva som er lov og hvilke regler som gjelder. Gerdt informerte om at
passordbeskyttede sider juridisk blir oppfattet som et lukket system, ikke som internett.
Det ble diskutert å opprette sider med tilgang kun for ledere i gruppen, hvor også
fødselsdato kan legges ut. Det ble vedtatt å beholde adresselisten som per dags dato, det er
ikke aktuelt å gi alle medlemmene tilgang til fødselsdatoene. Det ble vedtatt å undersøke
med forbundskontoret hva de/vi har lov til og hva som er deres tolkning av saken, samt å
legge inn et avsnitt om behandling av personopplysninger i skrivet ”Velkommen”, som
nye medlemmer får. Morten tar seg av dette.
Det ble vedtatt at enhetsledere skal kunne få tilgang til alle opplysninger registrert i NSFs
medlemsregister om medlemmer i egen enhet, og at gruppestyremedlemmene skal kunne
få tilgang til alle opplysninger registrert i medlemsregisteret om alle gruppens
medlemmer.
5. Guldstølen
Miljødagen utgår da vi har registrert at et tilfredsstillende antall andre aktører tar seg av
bossplukking i nærmiljøet. Dette er svært gledelig. I stedet arrangeres dugnad på kretsens
eiendom Guldstølen lørdag 9. april. Vi ønsker å male flaggstangen, plukke boss og rydde
litt, felle noen trær, lage noen benker, etc. Invitasjon med en form for påmelding sender
Erik ut etter påske.
På Fløien finnes en hytte/et uværsskur, Bjørnebu. Dette er reist av Bergen skog- og
treplantningsselskap med støtte fra Rieberfondet. Styret har fått opplyst at Bjørnebu kostet
kr. 41.000. Det ble vedtatt å utarbeide et overslag for hva det vil koste å få reist et
tilsvarende bygg på Guldstølen, og eventuelt innkalle til et godt forberedt ekstraordinært
gruppeting, hvor gruppestyret innstiller på at gruppen går i møte med kretsen og søker om
at Bønes speidergruppe får tillatelse til å sette opp en slik konstruksjon. Gruppen vil ta seg
av det organisatoriske, økonomiske, praktiske, etc. Gruppen vil eventuelt også søke
kommunale instanser om nødvendige tillatelser, samt ulike institusjoner og lignende om
økonomisk støtte. Etter å ha fått utarbeidet en kostnadsramme tar styret stilling til om det
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ønsker å overfor gruppetinget innstille på at gruppen dekker de utgiftene vi ikke får dekket
av andre inntil en gitt sum, samt at gruppen legger ut for kostnadene som blir dekket.
6. Gruppegenser
Gruppetinget har gitt styret tillatelse til å bruke til og med kr. 20.000 på å få laget en
gruppegenser. Den enkelte betaler minst 50 % av genseren selv. Det er viktig at genseren
er av god kvalitet, påskrift skal helst være brodert. Idéer er å prege den med gruppemerket
og internettadressen. Genseren bør være ferdig til troppen reiser på landsleir. En
genserkomité bestående av Erling, Bjørg og Brynhild (som Erik spør) innhenter tilbud,
priser, design, og ser på andre detaljer knyttet til genseren. Gerdt prøver å skaffe nyttig
informasjon.
7. Terminliste
Palmesøndagstreff
Erik og til dels Morten tar seg av dette. Inge Høyland holder gudstjeneste, Erik har fått
løype, Morten lager litt pinnebrøddeig.
Dugnad på Guldstølen
Erik lager invitasjon. Vi kommer tilbake til oppgavefordeling. Speiderne kan for eksempel
plukke boss og lage bål mens de voksne utfører andre oppgaver. Vi kjøper inn litt pølser
eller lignende vi kan grille.
17. mai
Arrangeres på Bønes skole som vanlig. Erik lager vaktliste hvor de som har tilhørighet til
Bønes skole føres opp og eventuelt bytter innbyrdes. Vi har en hel del fisker igjen fra i
fjor. Det ønskes innspill til andre aktiviteter vi kan ha. Noen forslag er: Popcorn
(popcornmaskin), luftgeværskyting, hesteskokasting, knuteskole og gassballonger.
Gruppeting
Forrige gruppeting endret dato for neste gruppeting. Vi finner ut av når datoen ble endret
til og oppdaterer gruppens terminliste.
8. Eventuelt
Ingen saker ble tatt opp under eventuelt.
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