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Referat fra gruppestyremøte mandag 10. september 2007 
kl. 20.15. 
 
Sted:   Bønes kirke. 
Til stede:  Tor-Atle Jensen, Erik Geber, Gerdt Vedeler, Bjørg Rørlien Bjørsvik og Morten 

Svendal Hatlen (ref.) 
 

1. Gjennomgang av innkomne referat/brev/skriv 
 

Referatet fra forrige møte ble godkjent. 
 
Gruppen har mottatt en forsendelse fra Norges speiderforbund med rekrutteringsmateriell. 
 
Gruppen har mottatt brev fra Lotteri- og stiftelsestilsynet om at gruppens regnskap er 
mottatt. 
 
Vi har kontrollert at spilleautomaten gruppen fikk inntekter fra er fjernet. 
 

2. Økonomi 
 

Grunnet manglende oppdatert regnskap utgikk saken. 

 
3. Depot 

 
Vi har fått nytt depot i Kanalveien, i kjelleren under Tine. Vi ønsker å flytte en vegg og 
gjøre om noe på romløsningen. Det er nødvendig med opprydning. 

 
4. Nettsidene 
 

Alternative løsninger for gruppens nettsider ble diskutert. Vi ønsker å kartlegge hvilke 
ressurser vi har innenfor egen organisasjon, og gjennomføre en markedsundersøkelse på 
turdagen som retter seg mot medlemmenes foresatte. Saken tas opp igjen på neste 
styremøte, og vi inviterer aktuelle ressurspersoner til å være med på denne saken. 

 
5. Guldstølen 

 
Vi er tilfreds med hytten, og ønsker å tjære den på innsiden. Plakett er under utarbeidelse. 

 
6. Terminliste 
 

Turdagen: Gerdt lager rundløype og skaffer premier, men kan ikke delta på selve 
arrangementet. 
 
Gruppestyremøtet: Korrekt dato for neste gruppestyremøte er 15. oktober. 
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Speidergudstjenesten: Presten vil besøke enhetene i forkant, og ønsker å fokusere på 
speidingens 100-årsjubileum. 
 
Gruppeturen: Flyttet til 29. februar - 2. mars 2008. 
 
Ledersamling: Settes opp i begynnelsen av 2008 

 
7. Eventuelt 

a. Status:  
Beverkolonien: Er 14 på listen, bare to fra i fjor, to førsteklassinger, en jente. Berit 
og Gerdt er ledere, skal følge opp noen foresatte som har meldt sin interesse. 
Flokken: Er rundt 26 ulvunger. Brynhild og Ida er ledere, og har med seg to 
foresatte. 
Troppen: Er rundt 30 speidere. De samme fire ledere som i fjor samt to nye som er 
blitt rovere. Vi har i tillegg en foresatt som tidvis er med og bidrar på en positiv 
måte. Har vært på kretsleir, førerpatruljen var på bretur siste helgen i skoleferien, 
og sist helg var de eldste på Fanos-kanohaik. 
Roverlaget: Er åtte stykker, og begynte terminen med dagstur over vidden. 

 
Møtet ble hevet kl. 22.17. 
 


