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Referat fra gruppestyremøte mandag 15. januar 2007 kl. 
20.15. 
 
Sted:   Bønes kirke. 
Til stede:  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 gruppen må påse at 
automaten vi får inntekter fra tilfredsstiller gjeldende regleverk. 
 
Gruppen har mottatt brev fra Lotteri- og stiftelsestilsynet hvor det presiseres at det er 
entreprenør, ikke formål, sitt ansvar å påse at automatene tilfredsstiller gjeldende 
regelverk. 
 
Gruppen har mottatt brev fra Bergen kommune angående økonomisk støtte for 2007. I 
tillegg har Bjørg vært på et møte med samme tema. Vi hører om Øivind på vegne av 
gruppen kan sende søknad til kommunen om tilskudd. 
 
Gruppen har mottatt brev fra Norges speiderforbund med blant annet informasjon om 
Speideraksjonen 2007 samt brosjyre for aktiviteter i forbindelse med speidingens 100-
årsjubileum. 
 
Gruppen har mottatt brev fra Hordaland fylkeskommune hvor de avslår vår søknad om 
økonomisk støtte til oppføringen av rastehytten på Guldstølen, hvor det heter at oppføring 
av to benker med tak ikke anses som friluftstiltak. 
 
Bønes menighetsråd har innvilget vår søknad om kollekt fra gudstjenesten søndag 29. 
april 2007 til Speideraksjonen 2007. Minst fire voksne representanter fra gruppen vil være 
i kirken og samle inn kollekten, si noe om speiderarbeidet og muligens organisere 
kirkekaffen. 
 

2. Årsmøte i gruppeting 30. januar 
 

Gruppens regnskap for 2006 er gjort opp, og sendes styrets medlemmer per e-post.  
 
Kolonien, flokken og laget har levert innspill til årsmeldingen, Erik skriver for gruppen og 
Tor-Atle for troppen. Tor-Atle setter sammen det hele. 
 
Sakslisten til gruppetinget ble gjennomgått. 

 
3. Guldstølen 
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Gerdt har laget en liste over oppgaver for foreldregruppen, som ble gjennomgått på møtet, 
og skal i løpet av den nærmeste fremtid ha et møte med de tre som har meldt seg hvor 
arbeidslisten blir gjennomgått. Disse skal i hovedsak ha ansvar for å organisere at 
oppgavene blir gjort. 
 
Opprydning rundt rastehytten tar vi på dugnaden, mens hytten en annen gang tjæres av 
foreldrerepresentanter. Muligens må den rengjøres med soppfjerningsmiddel. 
 
Vi registrerer at rastehytten er i hyppig bruk. 

 
4. Gruppens 25-årsjubileum 
 

Det blir en leir på Småbrekke, noenlunde tilsvarende 20-årsjubileet. Søndag 27. mai, 
pinsedag, inviteres familien til aktivitetsdag, middag og leirbål. De som ønsker, kan 
overnatte til mandagen. 
 
Speiderne i jubileumskomitéen ønsker å få laget en kopp og en skjorte med gruppens 
merke med 25-årsmarkering rundt. Det ble foreslått å inkludere noe om speidingens 100-
årsjubileum i samme merke. 
 
Tor-Atle og Matias har sagt ja til å lage et hefte med gruppens historie. 

 
5. Terminliste 

 
Gruppens terminliste ble gjennomgått. 
 
Vi ønsker å invitere J. Ø. Livden i Arnatveit NMU til en samling med våre ledere en 
fredag kveld for å snakke om ekspansjon. 
 
Gruppetinget som var satt opp 5. juni ble flyttet til 12. juni på grunn av at det sammenfalt 
med Nordåsvannstafetten. 

 
6. Eventuelt 

a. Gruppen skal flytte depotet til nye lokaler i samme bygg som vi er i i dag. Dette 
skjer antagelig førstkommende torsdag eller lørdag. 

b. Speidingens 100-årsjubileum skal markeres verden over med en seremoni torsdag 
1. august kl. 08.00. Gruppestyret valgte å ikke ta stilling til dette på det nåværende 
tidspunkt. 

c. Norges speiderforbund har laget et høringsdokument i forbindelse med nytt 
forbundsmerke, og inviterer bl. a. grupper til å svare. Dette settes opp som egen 
sak på gruppetinget 30. januar. 

 
 
Møtet ble hevet kl. 21.50. 


