Bønes speidergruppe
Gruppestyret

Referat fra gruppestyremøte mandag 2. oktober 2006 kl.
20.00.
Sted:
Til stede:

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

1. Gjennomgang av innkomne referat/brev/skriv
Referatet fra forrige styremøte ble godkjent.
Gruppen har mottatt brev fra Lotteri- og stiftelsestilsynet om at gruppens regnskap for
2005 er mottatt.
Gruppen har mottatt brev fra Hordaland krins av Norges speiderforbund vedrørende
kretsens julelotteri. Kretsen ønsker at vi selger åtte loddbøker da vi har åtte representanter
til kretsting. Det ble besluttet at vi spør om noen av speiderne vil selge lodd, resten kjøper
gruppen selv.
Gruppen har mottatt brev fra Norges speiderforbund om at våre søknader om FRIFONDstøtte er innvilget.
Gruppeleder har hatt ledersamtale med Berit Hellene, Ida Gjøstein Sundal og Matias
Gjøstein Sundal.
2. Rastehytten på Guldstølen
Gerdt følger opp søknaden til fylkeskommunen.
Tor-Atle har rettet en henvendelse om forsikring av hytten til Gjensidige, som kan forsikre
hytten mot brann, men ikke hærverk. Både egenandel og forsikringspremie er lav, og TorAtle inngår forsikringsavtale på vegne av gruppen.
Til tross for opprydning i forbindelse med gruppens turdag, ligger overflødig materiale nå
strødd utover området. Vi lager myrbroer, etc. av det materiale som er til overs og egner
seg til det, resten brennes. Øvrig utstyr fraktes bort.
Det er for sent å tjære hytten igjen nå. Vi må få noen til å ta ansvar for tjæringen til våren.
Jord må graves vekk fra hytten og det må legges grus for å unngå sølesprut.
Etter at vi har fått svar fra alle bidragsyterne, får Gerdt laget en plakett. Det finnes en
byfjellsstandard for tavler, grill- og bålplasser. Gerdt danner en prosjektgruppe hvori han
selv inngår, som ser på muligheter for videre utvikling av Guldstølen. Vi spør også om
Stephen vil inngå i prosjektgruppen. Prosjektet vil kreve full grusing av ruintomten. Når et
konkret forslag er arbeidet frem, legges dette frem for gruppetinget som vedtar
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økonomiske rammer for prosjektet. Saken settes opp på kommende gruppeting, så får vi
se hva vi har klart til det.
Å få til å lage en trykksak over stier i området er en omfattende jobb da det er mange stier
i området og dette ville medført nødvendig skilting av løyper, etc. Dette vil vi foreløpig
ikke følge opp.
3. Gruppeting i oktober
For 2006 har gruppekontingent 1 vært kr 110,00 og gruppekontingent 2 kr 0,00.
Gruppekontingent 2 gjelder ledere, gruppekontingent 1 øvrige medlemmer. Både
forbunds- og kretskontingent holdes uforandret i 2007 i forhold til i 2006, på henholdsvis
360,00 og 180,00 kroner.
Gruppestyret innstilte på følgende for kontingent for 2007:
Gruppekontingent 1 – kr 110,00
Gruppekontingent 2 – kr 0,00
Gruppekontingent 2 gjelder ledere, gruppekontingent 1 gjelder øvrige medlemmer.
Dette er en videreføring av satsene for 2006.
Oppdatert regnskap for gruppen ble distribuert på styremøtet. Budsjettforslag for 2007 ble
også distribuert og gjennomgått på møtet.
Vi regner med inntekter fra spilleautomater til og med juni 2007. Vi legger opp til at
deltagerne på kretsleiren betaler deltageravgiften, mens gruppen dekker øvrige kostnader.
Vi setter av kr 50 000 til gruppens 25-årsjubileum. Vi legger opp til at det er gratis å delta
på gruppeturen.
Tor-Atle presenterer gruppestyrets innstilling til budsjett for 2007 for gruppetinget.
Erik redegjorde for at vi har om lag 50 gruppegensere igjen, mens Bjørg hadde tallene på
hva vi bestilte av ulike størrelser, totalt bestilte vi 100 gensere. Vi har solt få av genserne i
små størrelser. Det ble besluttet å bestille flere gensere, 15 stk str. S, 15 stk str. M, 10 stk
str. L og 10 stk str. XL. Hver genser koster kr 159,00, i tillegg tilkommer frakt og kr 350,
så utgiftene for hver genser blir sirka kr 180,00. Hva gruppen skal selge genserne for tas
opp på gruppetinget, gruppestyret innstiller på kr 100,00 i utsalgspris.
Gruppens terminliste ble gjennomgått.
Erik undersøker når kirken/brakken er ledig for foreldremøte i november eller slutten av
oktober. Gruppestyret ber roverlaget om hjelp til fakkeltoget i Langeskogen 10. desember.
Ledersamlingen avholdes 19. januar. 6. mars blir det gruppestyremøte. 21. april blir det
Miljødag på Guldstølen. Speideraksjonen er 21. – 29. april. 5. juni er det gruppeting. 30.
juni – 7. juli er det kretsleir. Vi trenger en dato for jubileumsarrangementet.
4. Gruppens 25-årsjubileum
Saken behandles på gruppetinget. Vi ønsker at det nedsettes en komité.
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5. Terminliste
Terminlisten ble gjennomgått i forbindelse med sak 3.
6. Eventuelt
a. Erik søker på vegne av gruppen Bønes menighet om kollekten fra en gudstjeneste
til speideraksjonen. Gruppen påtar seg til gjengjeld ansvar for kirkekaffen.
Møtet ble hevet kl. 22.15.
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