Bønes speidergruppe
Gruppestyret

Referat fra gruppestyremøte mandag 7. november 2005 kl.
20.15.
Sted:
Til stede:

Bønes kirke.
Erik Geber, Tor-Atle Jensen, Gerdt Vedeler, Bjørg Rørlien Bjørsvik og Morten
Svendal Hatlen (ref.)

1. Guldstølen
Komiteen, bestående av Erik og Gerdt, har hatt møte. Gerdt har vært og tatt bilder og skal
skrive til byfjellsforvalteren for å være på den sikre siden. Erik sender brev til to
helikoptertransportselskap og til Bergens skog- og træplantingsselskap. Det vurderes om
vi skal søke midler bl. a. hos Mohn, Fana Sparebank, Kavli, Rieber og Lagunefondet.
Ideelt sett bør byggestart være i mars/april.
2. Gjennomgang av innkomne brev/skriv
Gruppen er tildelt Frifond-midler til teltinnkjøp. Rapport er laget og underskrives av
gruppeleder Erik Geber og prosjektleder Gerdt Vedeler.
Gruppen har mottatt kr. 2 500 i dugnadsmidler fra Norsk kulturarv i forbindelse med
dugnaden på Guldstølen.
Gruppen har mottatt brev fra kretsen hvor vi er blitt bedt om å selge lodd. Til nå er fire av
ti loddbøker solgt.
Gruppen har mottatt takk fra Norges speiderforbund i forbindelse med at gruppen var
teknisk arrangør av KL/KS-seminaret i høst.
3. Økonomi
Samlet saldo på gruppens konti ble gjennomgått.
4. Lager/depot
Gruppen har avtale med huseier om tre måneders oppsigelse av nåværende hoveddepot.
Gruppen kan få leie ca. 20 m2 store lokaler av kretsen i deres lager i Kanalveien for sirka
kr. 6 000 årlig. Vi trenger å sette opp skillevegger, låsbar dør og hyller, det er antatt at
slike engangsutgifter vil komme på sirka kr. 10 000. Erik snakker med Ole Kristians far
ang. praktisk arbeid. Gerdt mener utflyting bør skje snart. Andre alternativ, som Coop
Kråkenes, låve på Kråkenestoppen og bygget som huser Megacon er ikke aktuelle.
Styret vedtok å inngå avtale med Hordaland krins av Norges speiderforbund om leie av
lagerlokaler i Kanalveien til sirka kr. 6 000 per år.
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5. Kontingent
Kontingent for 2005 har bestått av: Forbundskontingent kr. 350, kretskontingent kr. 175
og gruppekontingent kr. 75, sum kr. 600,00. For 2006 vil forbundskontingent være kr. 360
og kretskontingent kr. 180.
Gruppestyrets innstilling til kontingent for 2006:
Gruppekontingent 1 lyder på kr. 110,00. Gruppekontingent 1 gjelder alle medlemmer som
ikke er ledere.
Gruppekontingent 2 lyder på kr. 0,00. Gruppekontingent 2 gjelder alle medlemmer som er
ledere.
Gruppen sender henstilling til forbundskontoret om at det i fremtiden bør gå an å
differensiere kontingenten ytterligere, f. eks. for bevere.
6. Økonomistyring
Gruppens budsjett har tidligere vært lite styrende for gruppens økonomi. På
gruppestyremøtene har vi blitt orientert om hva som stod på konto. Gruppens regnskap har
alltid vært i orden. Foreløpig regnskap for 2005 viser flere poster av vesentlig størrelse
som ikke er entydig definert.
Vedtak: Gruppestyret ønsker oppdaterte, spesifiserte regnskapsresultater med
budsjettkontroll forelagt hvert styremøte.
7. Budsjett for 2006
Utkast til gruppebudsjett for 2006 ble gjennomgått på møtet.
Laget ønsker å gjennomføre en tur til Sveits sommeren 2006. Gruppestyret innstilte på å
subsidiere denne turen med inntil kr. 9 000.
Det ble vedtatt at gruppen skal kjøpe domenet bønesspeiderne.no. Utgiftsposten internett
ble økt til kr. 5 000.
En diversepost har inkludert kjøp og salg av speiderskjorter. Det ble opprettet en post for
lederarrangement. Gruppeturen i februar 2006 er satt opp med egenandel på kr. 0,00. En
ny utgiftspost for profilering/rekruttering på kr. 10 000 ble opprettet.
Gruppestyret vedtok innstilling til budsjett for gruppen for 2006.
8. Ledersituasjonen og antall medlemmer
Enhetslederne skal gå gjennom medlemslisten og gi tilbakemeldinger om endringer samt
hvem som er i egen enhet. Det er sterkt ønskelig med et par nye ledere, spesielt i kolonien.
Det ble presisert at det vi behøver er ledere, ikke foreldre. Dette er noe vi ønsker å ha
fokus på i fremtiden. Mål for Bønesdagen: Få en-to nye ledere.
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9. Terminliste
Gruppens terminliste ble utlevert og gjennomgått.
Årsmøte i gruppeting avholdes 31. januar 2006, 13. januar arrangeres en lederfest, 22.
april blir det miljødag på Guldstølen og 13. juni blir det gruppeting.
10. Referater
Referat fra forrige gruppestyremøte ble godkjent. Fremtidige referat legges ut på
nettsidene etter at møtedeltagerne har hatt 14 dagers frist til å komme med
tilbakemeldinger.
11. Eventuelt
a. I år selger forbundet kalendere, ikke julehefter. Det ble vedtatt at gruppen gir en
kalender til alle medlemmer og samarbeidspartnere.
b. Førstkommende onsdag er det FANOS-møte. Vi ser tendenser til økt aktivitet og
samarbeid i FANOS.
Møtet ble hevet kl. 23.00.
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