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Referat fra gruppestyremøte mandag 9. mai 2005 kl. 20.15. 
 
Sted: Bønes kirke. 
Til stede: Erik, Tor-Atle, Gerdt, Erling, Bjørg og Morten (ref.) 
 
1. Innkomne referat/brev/skriv 
 

Ingen kommentarer til referatet fra forrige møte. Referatene legges i fremtiden ut på 
gruppens nettsider. 
 
Tekst og bilde fra gruppens aktivitet på Bønesdagen er kommet i Sydvesten. 
 
I forbindelse med dugnaden på Guldstølen er det søkt om midler fra Stiftelsen norsk 
kulturarvs Ryddeaksjonen 2005, en aksjon til støtte for dugnad med barn og unge på et 
lokalt kulturminne. 
 
Søknad om aktivitetstilskudd er sendt Bergen kommune. 
 
Neste søknadsfrist for Frifondmidler gjennom NSF er 15. juni. Det kan bl.a. være aktuelt å 
søke om midler til Annedukker, etc. 
 
Erik har vært i kontakt med Maxi bingo, som opplyser at det ser ut til at vi foreløpig 
fortsetter å få automatinntekter. 
 
Gruppen har mottatt et brev fra Lotteri- og stiftelsestilsynet som omhandler ny 
fordelingsordning av spillemidler. 
 
Gruppen har mottatt brev fra Bergen kommune med forespørsel om vi ønsker å være med 
på naturvettaksjonen. Da vi hadde arrangert dugnad på Guldstølen, takket vi nei. 
 

2. Økonomi 
 

Gruppens saldo er nå sirka kroner 345.000, hvorav sirka 125.000 står på brukskonto. 
 

3. Speideraksjonen 
 

Beverne begynte gjerne litt tidligere på dagen enn folk ønsket å kjøpe kaker. Det kan også 
være lurt å lage en liste slik at det blir færre bevere samtidig, mens man dekker et større 
tidsrom ved lignende aksjoner i fremtiden. 
 
Flaskeinnsamlingen gikk veldig fint og ryddig for seg. Vi har rodekart til bruk ved en 
senere anledning. 
 
Gruppen er svært tilfreds med det materiell som ble mottatt fra forbundskontoret i 
forbindelse med aksjonen. Vi har fortsatt bøsser og plomberinger igjen, som vi kan bruke 
ved en senere anledning. 
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Totalt ble kr. 10.666,50 samlet inn. Pengene overføres en av de kommende dagene. 
 

4. Dugnad på Guldstølen 
 

Få var fremmøtt til kl. 10.00, men til kl. 12.00 var oppmøtet bra. Mye kratt ble kuttet ned, 
og flaggstangen ble malt ett strøk. Det var pent vær. Vi hadde ikke med motorsag, men 
noen med motorsag tar en liten økt i løpet av sommeren. 
 

5. Guldstølen – ”Speiderbu” 
 

Vi har hatt uforpliktende kommunikasjon med kretsen, og har så langt bare fått positive 
tilbakemeldinger til planene om et uværsskur/en bu på Guldstølen. 
 
Et eventuelt bygg må oljes fem strøk hvert femte år. Det ble drøftet om man skal be 
kretsen forsikre et eventuelt bygg. 
 
Erik lager et notat som sendes på høring til styremedlemmene, som så sendes ut sammen 
med innkalling til gruppeting. 
 

6. Gruppegenser 
 

Ulike alternativ ble presentert. Bjørg undersøker priser, størrelser, etc. litt grundigere, og 
sender styremedlemmene e-post om dette. Styret ønsket en mørkeblå genser med 
gruppelogoen i farger på. Fortrinnsvis ønskes logoen brodert, eventuelt i fargetrykk. Klisjé 
bes beholdt slik at vi har anledning til å etterbestille. Vi ser for oss at vi bestiller ca. 100 
gensere i ulike størrelser. 
 
Erik kontakter Sverre Mo og undersøker om han har anledning til å digitalisere 
gruppelogoen. 
 

7. Terminlisten 
 

16. mai lager troppen apebro på Bønes skole. 
 
17. mai forløper som normalt. Erik har kjøpt fisker, sørger for brus, transport, vaktliste, 
etc. 
 
30. mai er det gruppeting. De tradisjonelle sakene, pluss bu på Guldstølen, skal på 
sakslisten. Tinget arrangeres hos Svendsen, etterpå blir det grilling. 
 
Onsdag 8. juni kl. 18.00 skal gruppen ha dugnad utenfor depotet. Gerdt undersøker hvilke 
oppgaver som ønskes utført, og lager innkalling som Morten distribuerer elektronisk. Det 
er ikke utenkelig at det blir behov for annet depot i fremtiden. Som et alternativ ble 
Sivilforsvarets bygg på Casperkollen nevnt. 
 

8. Eventuelt 
 

Ingen saker ble tatt opp under eventuelt. 


