Bønes speidergruppe
Gruppestyret

Referat fra gruppestyremøte mandag 23. januar 2006 kl.
20.15.
Sted:
Til stede:

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

1. Gjennomgang av innkomne referat/brev/skriv
Referatet fra forrige møte, 7. november 2005, ble godkjent.
Gruppen har fått brev om at den er godkjent for bingodrift også i år 2006.
2. Årsmøte i gruppeting 31. januar 2006
Regnskap for 2005
Gruppestyret fikk fremlagt gruppens regnskap for 2005. Revidering pågår, revisors
beretning vil være klar til, og bli lagt frem på, årsmøtet. Tor-Atle hadde utarbeidet
alternativ oppstilling av postene i regnskapet, som gikk på at noen poster var slått
sammen, noen hadde fått endret navn, justering av hovedposter, etc. I tillegg var
salgsaktivitet satt opp som egen post. Det ble diskutert å fjerne aksjoner for andre som går
i null fra gruppens resultatregnskap. Det ble vedtatt å legge regnskapet, slik Wenche har
satt det opp, frem for årsmøtet.
Årsmelding for 2005
Årsmeldingen er ennå ikke ferdig, Erik og Tor-Atle jobber med den. Forslag sendes
styremedlemmene på e-post før årsmøtet dersom dette er mulig.
Valg
Gruppestyret foreslår følgende navn, i prioritert rekkefølge med representanter først i
listen og vararepresentanter sist i listen, til kretsting i 2006:
1) Erik Geber
2) Gerdt Vedeler
3) Brynhild Stavland
4) Tor-Atle Jensen
5) Morten Svendal Hatlen (s/r)
6) Even […] (s/r)
7) Bjørg Bjørsvik
8) Stine […] (s/r)
9) Hilde Tveiten (s/r)
10) Ida Gjøstein Sundal (s/r)
11) Endre Rørlien Bjørsvik (s/r)

12) Linda […] (s/r)
13) Øyvind […] (s/r)
14) Kjetil Eide
15) Wenche Eide
16) Lars Øyvind […] (s/r)
17) Matias […] (s/r)
18) Anny Svendsen
19) Øivind Svendsen
20) Erling Hekland Teigland
21) Rune Svendsen

(s/r) betyr at vedkommende tilfredsstiller kravene til å telle som speider- eller
roverrepresentant.
www.bonesspeiderne.no

3. Guldstølen
Gerdt viste prosjektplan som også skal legges frem på gruppetinget, og fortalte som hva
som har skjedd: Byfjellsforvalteren har gitt tillatelse, med noen formelle betingelser.
Budsjettet for prosjektet viser nå at det vil koste til sammen kr. 101 000, mens
gruppetinget har gitt rammer på 85 000. Å øke rammene blir tatt opp på gruppetinget.
Gerdt skal søke midler hos ulike fond, institusjoner, og lignende.
Mål er å fundamentere på dugnaden i april. Det er fint om vi får en forelder med litt
relevant kompetanse til å være teknisk leder for dette.
4. Ledersituasjonen/antall medlemmer
Bjørg har fått tilgang til medlemslistene igjen, disse skal gjennomgås for å se at de er
oppdaterte.
Mål for Bønesdagen er stadig lederrekruttering. Vi ønsker å være til stede både inne og
ute. Inne vil vi ha brosjyrer, organisasjonskart, bilder, lysbildepresentasjon eller lignende,
og flere ledere som kan snakke med folk. Ute vil vi ha livlinekastekonkurranse, natursti,
bål med grilling av noe, etc. Vi tilbyr menigheten å betale for trykking av invitasjon til
arrangementet mot at gruppen får profilere seg på baksiden av invitasjonen. Oppslag
henges bl. a. på tavle ved inngangen til Langeskogen.
Tor-Atle tar ansvar for inneaktiviteten Bønesdagen, Gerdt for uteaktiviteten, Morten for
livlinekonkurransen og Erik for kontakt med menigheten. Vi spør om Kjetil kan
organisere apebro (eller lignende).
5. Terminliste
Gruppens terminliste var vedlagt innkallingen.
Morten undersøker om de har luftgevær til familiedagen, ellers kjøper gruppen et billig
(rundt kr. 700).
Erik er ansvarlig for Fanos-møtet 7. mars.
Kolonien, flokken og troppen gjennomfører Speideraksjonen på måte tilsvarende som i
fjor. Vi søker om kollekt fra gudstjenesten 30. april mot at gruppen organiserer
kirkekaffen.
Møtet ble hevet kl. 21.50.
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