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Referat fra gruppestyremøte mandag 29. august 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. 
 
Gruppen har mottatt brev fra kommunen om at gruppen er tildelt kr. 32.300 i kommunalt 
tilskudd. 
 
Gruppen har mottatt brev fra Lotteritilsynet om at gruppens regnskap er mottatt. 
 
Gruppen har mottatt brev fra Lotteritilsynet med informasjon om at situasjonen rundt 
spilleautomater inntil videre fortsetter som tidligere. 
 

2. Økonomi 
 

Gruppens saldo er kr. 425.000, ikke kr. 405.000 som opplyst i innkallingen. 
 
3. Gruppegensersalg 
 

Gruppegenseren er godt mottatt, men vi har fortsatt et godt lager. Enhetene oppfordres til 
å informere om tilbudet. Bestillingsskjema på gruppens nettsider skal benyttes. 
Utsalgspris per genser er fortsatt kr. 75,00. 
 

4. Turdag på Guldstølen 18. september 
 

Gerdt tar ansvar for arrangementet. Ragnhild Kirkebø har sagt ja til å arrangere Scouts 
Own. Hver patrulje skal lage, bemanne og poenggi minst en post i rundløype. Erik skaffer 
fisker som premie i en trekning. Morten sender e-post til seks foreldre som lager 
pinnebrøddeig. Erik retter invitasjon og sender enhetslederne for distribusjon. 
 

5. KL/KS-seminar 
 

Gruppen har påtatt seg å være teknisk ansvarlig for KL/KS-seminar fredag 14. til søndag 
16. oktober. Dette innebærer bl.a. innlosjering av sirka 100 personer på Bønes skole, 
bespisning og møteaktivitet i Bønes kirke m.m. En plan over hva som må gjøres, hvor 
mange som trengs og plass til å føre opp hvem som er ansvarlig for oppgaven skal 
utarbeides. 
 

6. Byggeprosjekt på Guldstølen 
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Vi har fått nødvendige godkjennelser fra kretsen og gruppetinget, men har ellers ikke 
kommet videre i saken. Vi trenger nå tilbud på levering, frakt, etc., samt diverse offentlige 
godkjennelser. Det ble vedtatt å nedsette en komité bestående av Erik og Gerdt, som ber 
øvrige styremedlemmer om hjelp ved behov. 
 

7. Depotet i Våkleiven 
 

Vi vet at alle leietagere vil bli sagt opp, men gruppen har per dags dato ikke mottatt 
formell oppsigelse. Gerdt avklarer formaliteter med den nye eieren. Selv om vi fortsatt 
disponerer det gamle depotet og depotet i Bønes skole, ønsker vi likevel et annet 
alternativ. Gerdt forhører seg om muligheter for å komme inn i Coop-huset på Kråkenes, 
Morten med diverse andre private næringsbygg og med kommunen. 
 

8. Nye medlemmer 
 

Kolonien har elleve medlemmer, hvorav en førsteklassing. Få bevere gikk over til 
kolonien. Erik skriver til Fanaposten og Sydvesten og informerer om gruppen og opptak 
av nye medlemmer, inkludert ledere, og om turdagen. Vi ønsker særlig førsteklassinger, 
tredjeklassinger og femteklassinger. Senere vurderes eventuelt lapper til utdeling på 
skoler. 

 
9. Terminliste 
 

Gruppens terminliste var vedlagt innkallingen. FANOS-helgen gjelder kun troppen, og vi 
har ikke fått mer informasjon om dette arrangementet. Budsjett og kontingent for neste år 
skal behandles på gruppetinget 25. oktober. 
 

10. Eventuelt 
 

a. Det ble informert om at Morten er gjenvalgt som lagleder. 
 
Møtet hevet kl. 21.30. 


