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

1. Gjennomgang av innkomne referat/brev/skriv
Referatet fra forrige møte ble godkjent.
Henvendelse til NSF angående strategiplanen er ikke sendt.
Gruppen har mottatt brev fra Lotteri- og stiftelsestilsynet med informasjon om at dagens
ordning med spilleautomatene videreføres ut 2006.
Gruppen har mottatt brev fra Lotteri- og stiftelsestilsynet med informasjon om at gruppen
skal levere årsmelding og regnskap for 2005 over nettløsningen Alt inn.
Gruppen har mottatt brev fra Norges speiderforbund med oversikt over gruppens
medlemmer og deres betalingsstatus. I følge oversikten hadde vi per 25. april 70 aktive
medlemmer.
Gruppen har mottatt en forsendelse fra Norges speiderforbund med plakater og kort med
informasjon om tv-serien Alltid beredt som kan brukes i rekrutteringsarbeid. Tor-Atle
lager klistrelapper med informasjon om gruppen bakpå kortene, Gerdt henger opp plakater
med gruppens navn og internettadresse i kirken og i dagligvareforretninger på Bønes.
Gruppen har mottatt en forespørsel fra Langegården om vi vil være med på arrangementet
Åpen gård søndag 11. juni og stille med telt med ovn, livlinekasting, etc. Dette er en
profileringsmulighet. I fjor var det rundt 500 besøkende. Vi takker ja, og hører med noen
av gruppens medlemmer om de kan være med den aktuelle dagen.
2. Guldstølen
Det blir helikoptertransport 15. mai. Grus er bestilt, og vi har fått byggetillatelse. Til
sammen har vi fått kr 50 000 i støtte til prosjektet: 20 000 fra Sparebankstiftelsen og
30 000 fra GC Rieber. Vi har flere søknader inne. Foreløpig ser det ut til at kostnadene vil
bli på kr 103 000. Byggestart er 22. mai og vil pågå i rundt en uke. Vi satser på åpning
onsdag 7. juni, hvortil vi bl. a. vil invitere gruppens medlemmer, økonomiske
bidragsytere, medier, m. fl.
3. Gruppeting 14. juni 2006
Få av styrets medlemmer har anledning til å delta den dagen, og ellers er
speiderprogrammet i tiden fremover stramt. Da det ikke er noen saker av betydning som
skal opp, utgår dette gruppetinget.
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4. Evaluering av avholdte arrangement
Bønesdagen
Aktivitetene ble avholdt som planlagt. Mange besøkte oss både utendørs og inne i kirken.
Arrangementet ble betegnet som en suksess og bør gjentas neste år. Imidlertid viser det
seg at vi har problemer med å få solgt loddene.
Palmesøndagstreffet
Stor happening, med rundt 50 deltagere under gudstjenesten. Sydvesten laget reportasje
fra arrangementet. Ellers ble arrangementet oppsummert som vellykket, billig og
utbytterikt.
Speideraksjonen
Gruppen samlet inn kr 6 780, i hovedsak i innsamlingsaksjonen. I tillegg hadde vi i år
kiosk under Fanos-manøveren. Vi søkte ikke menigheten om kollekt, og koloniens aksjon
utgikk. Vi fikk inn omtrent det samme på innsamlingsaksjonen i år som i fjor, selv om litt
færre møtte i år. Det var vellykket å gi alle speiderne og ulvungene hver sin bøsse. Vi
hadde utvidet området litt, og dekket ikke hele. Neste år bør ulvungene gjennomføre
aksjonen på sin egen møtedag i håp om at flere deltar. Muligens bør beverne også
gjennomføre sin aksjon på deres møtedag.
Fanos-manøveren
Av 13 påmeldte speiderpatruljer og 13 påmeldte ulvekull stilte 11 av hver. Arrangementet
var godt planlagt, og vi har fått gode tilbakemeldinger. Det var positivt med premiering
like etter arrangementet.
5. Terminliste
Gruppens terminliste over kommende arrangement ble gjennomgått.
Lapper om 17. mai er delt ut. Grunnet økning i prisene på fiskene, stiger billettprisen på
disse til kr 25. Det er viktig å ha nok vekslepenger.
Det ble diskutert å fornye aktivitetene på turdagen. Dette tar vi opp igjen senere.
Gruppens har 25-årsjubileum i 2007, dette bør vi etter hvert begynne å tenke på. Blant
annet ble profileringsmateriell nevnt.
6. Eventuelt
a. Regnskap er ikke mottatt.
b. Vi har ikke flere gruppegensere i størrelser fra L og oppover igjen. Til høsten vil vi
vurdere å etterbestille etter å ha talt opp hva vi har solgt av de ulike størrelsene,
hvor mye vi har igjen og sett medlemssituasjonen an.
c. Det er tidligere snakket om å kjøpe inn ny lavvo til gruppen. Tor-Atle vurderer
tilbud.
d. Erik uttrykte ønske om trykket adresseliste over gruppens medlemmer.
Møtet ble hevet kl. 21.35.
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