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Referat fra gruppestyremøte mandag 13. mars 2006 kl. 
20.15. 
 
Sted:   Bønes kirke. 
Til stede:  Bjørg Bjørsvik, Tor-Atle Jensen, Erik Geber og Morten Svendal Hatlen (ref.) 
 
1. Gjennomgang av innkomne referat/brev/skriv 

 
Referatet fra forrige møte ble godkjent. 
 
Regnskap for perioden frem til møtet er ikke skaffet. 
 
Forslag til kontrakt for gruppens leie av lagerplass hos kretsen ble forelagt styret. Det ble 
vedtatt at det under punktet avtaletid i kontrakten skal innarbeides at oppsigelsestid er tre 
måneder. 
 
Bønes menighet har takket ja til gruppens tilbud om at gruppen trykker innbydelsene til 
Bønesdagen og får profilere seg selv på baksiden. 
 
Gruppen har mottatt brev fra Norges speiderforbund angående NSFs strategiplan. Dette 
ble behandlet som egen sak. 
 

2. NSFs strategiplan 
 
Gruppen har mottatt en henvendelse fra forbundet hvor de ber gruppen avholde et 
gruppeting og ta stilling til en del spørsmål. Frist for å sende resultatet av diskusjonen er 
10. april. 
 
Det ble vedtatt at gruppen skriftlig sender svar til forbundet hvor vi formidler at vi har 
mottatt henvendelsen og synes idéen er god, men at fristen er for kort, og derfor søker om 
utsatt frist. Tor-Atle gjør dette. Dersom gruppen får utsatt frist arrangeres det gruppeting 
torsdag 27. april hvor vi vil behandle spørsmålene vi har mottatt. 
 

3. Bønesdagen 1. april 
 

Oppgavene ble fordelt på forrige møte. Førerpatruljen ved Matias har påtatt seg ansvaret 
for apebro eller lignende da Kjetil ikke hadde anledning. Tor-Atle har fått tilsendt en del 
materiell fra forbundet til utdeling fra vår stand innendørs og lager også noen plansjer e.l. 
Arrangementet varer fra kl. 11.00 til 15.00. Vi utarbeider vaktliste for bemanning av de 
ulike aktivitetene. 
 

4. Speideraksjonen 
 

Den overordnede rammen for aksjonen er den samme som i fjor, et samarbeid mellom 
NSF og Flyktningehjelpen hvor pengene går til Nord-Uganda. Fokus i år er på 
skolestart/skoler. Materiell er bestilt, og enhetene vil gjennomføre aksjonen på tilnærmet 
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samme måte som i fjor. Erik kontakter Svendsen angående lån av garasje, og Spar. 
Forbundet har sendt brev til alle landets menigheter hvor de har bedt om kollekten fra en 
gudstjeneste. Gruppen, ved Erik, følger opp dette, men vi velger å ikke sende egen søknad 
i år. 
 

5. Guldstølen 
 

Hytten er bestilt. Gerdt har begynt å søke om midler og har presentert prosjektet på 
kretsting. En foresatt har meldt seg som teknisk medhjelper, Erik følger opp denne. 

 
6. Medlemsregistrering 
 

Enhetenes innrapportering av endringer i medlemsmassen ble drøftet. 
 
7. Terminliste 
 

Gruppens terminliste ble gjennomgått. 
 
Tirsdag 13. juni har 1. Fjøsanger speidergruppe invitert gruppen med på Nordåsvannet 
rundt. Gruppetinget planlagt 13. juni flyttes derfor til 14. juni. Dato for Fanos-møtet som 
skal avholdes hos 1. Fjøsanger er 7. november. 
 
Valg av sted for gruppetur ble også drøftet, og man kom til av man fortsatt ønsker å 
benytte Kvamsseter. 

 
8. Eventuelt 

a. Det er nødvendig med en opprydning i skapet i kirken. Vi kjøper nye hyller. 
b. Det er nødvendig med en opprydning i depotet. 

 
Møtet ble hevet kl. 21.20. 


