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Referat fra gruppestyremøte mandag 14. august 2006 kl. 
20.00. 
 
Sted:   Bønes kirke. 
Til stede:  Bjørg Rørlien Bjørsvik, Tor-Atle Jensen, Erik Geber og Morten Svendal Hatlen 

(ref.) 
 
1. Gjennomgang av innkomne referat/brev/skriv 

 
Wenche er på ferie og gruppens regnskap ble ikke presentert. 
 
Referatet fra forrige styremøte ble godkjent. 
I tilknytning til saker som var oppe på forrige møte ble det orientert om følgende: 
- Altinn virker ikke med mindre vi har en daglig leder. Vår organisasjonsform krevde 

innrapportering på annen måte, dette er gjort. 
- Gruppen deltok på arrangementet åpen gård. Vi følte ikke at vi kom i kontakt med folk 

og synes utbyttet speidermessig var lite. 
 

Gruppen har mottatt brev fra Bergen kommune om at vi er tildelt kr 49 200, hvorav kr 
20 000 er til rastehytten på Guldstølen og det resterende er aktivitetstilskudd. 
 
Gruppen har mottatt e-brev fra Bergen kommune angående kulturkalender. Gruppens 
kontaktinformasjon er nå oppdatert. 
 
Gruppen har fra Hordaland krins av Norges speiderforbund mottatt leieavtale ang. depotet 
i Kanalveien. 
 
Gruppen har mottatt flere forsendelser fra Lotteri- og stiftelsestilsynet med diverse pålegg, 
og senere nye brev hvor det er informert om at disse pålegg frafalles. Den siste 
informasjonen gikk på at spilleautomatene nå kun skal kunne ta mynt. 

 
2. Rastehytten på Guldstølen 
 

Totalt er kr 87 500 mottatt i tilskudd til prosjektet. Hordaland fylkeskommune og Infodoc 
har begge etter forespørsel fått søknader, men ennå ikke svart. Gerdt følger opp søknaden 
til fylkeskommunen. Utgiftene til hytten er på under kr 100 000. 
 
Hytten er tjæret en gang, og må tjæres mer, selv om det strengt tatt holder for vinteren. 
 
Opprydning er nødvendig, vi brenner bål etter 15. september. Noen materialer til 
oppslagstavle skal tas vare på. 
 
Vi skal lage en plakett hvorpå blant annet de økonomiske bidragsyterne skal nevnes. Vi 
venter til vi får svar på de siste søknadene før denne lages. Når plaketten er laget, takker vi 
de økonomiske bidragsyterne. 
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Erik kjenner en som kan lage små kart over området, noe Rieber har sagt han ønsker å 
betale. Erik følger opp saken. 
 
Tor-Atle følger opp forsikring av hytten. 

 
3. Gruppeting i september 
 

Det ble vedtatt å flytte gruppetinget som var satt opp 21. november til 17. oktober fordi 
gruppetinget før sommeren ble avlyst og for å rekke fristen for å sette neste års 
kontingent. Av saker som skal opp er kontingent og budsjett for 2007. Tor-Atle følger opp 
budsjettsaken. Vi vil også be noen av gruppetingets troppsmedlemmer fortelle litt om 
sommerens vandreleir. Etter møtet er ferdig serveres kvelds. 

 
4. Rekruttering 
 

Vi har ikke noe behov for å rekruttere flere speidere til troppen denne høsten. Det er 
muligens noe behov for flere medlemmer i kolonien og flokken. 
 
Vi henger opp kortene vi har fått fra forbundet i forbindelse med tv-serien Alltid beredt 
med kontaktinformasjon til gruppen bakpå i konvolutter under plakater fra serien på Spar, 
Rimi og Mega. 
 
Vi har fortsatt behov for flere ledere. Det ble presisert at vi har bruk for mennesker som 
vil fungere som ledere, ikke bare være forelder. Vi kontakter de tidligere medlemmene 
Stian og Anders og hører om disse er aktuelle. 
 
Foreldrelag for gruppen ble diskutert. Det er ønskelig å få fatt i noen foresatte som kan 
sette seg ned med styret og lage en liste over oppgaver for et foreldrelag, hvorpå disse 
foresatte får som oppgave å integrere flere foresatte i arbeidet. Gruppestyret tar opp saken 
med noen foresatte på turdagen på Guldstølen. Av eksempler på oppgaver som kan være 
aktuelle for en foreldregruppe, ble planlegging av gruppens 25-årsjubileum, hjelp til å 
holde orden i depotet, evt. arbeide noe i forhold til kanoer og ta seg av rastehytten på 
Guldstølen nevnt. 
 
Det er ønskelig med et felles foresattmøte for alle enhetene etter høstferien. 

 
5. Gruppens 25-årsjubileum 
 

Saken blir tatt opp på gruppetinget i oktober. Vi ønsker der å nedsette en komité for 
arrangementet og ta opp økonomiske rammer for dette. 

 
6. Terminliste 
 

Gruppens terminliste for høsten 2006 ble gjennomgått. Erik og Gerdt tar seg av turdagen 
på Guldstølen. 
 
Det blir gruppestyremøte 2. oktober og 20. november. 
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Da det er langhelg for grunnskolen den helgen speidergudstjenesten er satt opp, kontakter 
vi menigheten og ser om det er mulig å flytte denne for å få bedre fremmøte. Morten 
følger opp dette. 
 
9. – 11. februar 2007 er det gruppetur på Kvamsseter. 

 
7. Eventuelt 

a. Gruppegenser 
Erik teller over hva vi har igjen av ulike størrelser. Bjørg hører om vi kan bestille 
løse størrelser og hva dette vil koste, og ser om hun finner ut hvor mange vi 
bestilte av hver størrelse. Utsalgsprisen vurderes justert til kr 150. Saken blir tatt 
opp på gruppetinget i oktober. 

b. Flokkens møtedag 
Det har tidligere vært vurdert å se på flokkens møtedag, da kolonien og troppen 
har sine møter mandagen og vi mister noen hver gang de i forbindelse med 
enhetsbytte endrer speiderdag. Vi følger opp dette med flokkledelsen og hører 
hvilke tanker de har om dette. 

c. E-postadresse til medlemmene 
Muligheten for å gi gruppens medlemmer som ønsker det en e-postadresse med 
bonesspeiderne.no ble vurdert. Vi vil per i dag ikke tilby dette våre medlemmer da 
det ikke inngår i en helhetlig plan for hva vi ønsker med gruppens nettsider, da det 
vil forplikte oss til å opprettholde dette tilbudet og da det ikke blir ansett som 
nødvendig fordi det er gode gratis e-postadresser tilgjengelig for alle. 

 
Møtet ble hevet kl. 22.10. 


