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Referat fra gruppestyremøte mandag 15. oktober 2007 kl. 
20.15. 
 
Sted:   Bønes kirke. 
Til stede:  Tor-Atle Jensen, Erik Geber, Gerdt Vedeler, Bjørg Rørlien Bjørsvik og Morten 

Svendal Hatlen (ref.). Berit Hellene var til stede under sak 5. 
 
5.   Hjemmesiden 
 
      En ”brukerundersøkelse” forsøkt gjennomført under turdagen var inkonklusiv. 
 
      Gerdt delte temaet opp i flere underoppgaver: a) Teknisk løsning b) Utforming – skille         
      mellom målgrupper: Speidere/potensielle speidere/ledere. Vise bl. a. kommende  
      arrangementer automatisk. 
 
      Berit og Gerdt kan tenke seg å jobbe videre med dette, og kommer opp med et forslag på  
      gruppestyremøtet 14. januar. 
 
1. Gjennomgang av innkomne referat/brev/skriv 
 

Referatet fra forrige møte ble godkjent. 
 

Fra Norges speiderforbund har vi fått beskjed om at våre tre søknader om Frifond-støtte 
på til sammen kr 30 000 er innvilget. Prosjektrapport med regnskap må sendes innen 1. 
desember. 
 
Fra Hordaland krins har vi mottatt loddbøker til julemarkedet. Vi ser om flokken vil selge 
noen, ellers kjøper vi resten selv. 
 
Fra St. Georgsgildene har gruppen mottatt invitasjon til Fellowshipdagen. Vi er i den 
forbindelse oppfordret til å gi støtte til deltageravgiften for våre medlemmer, og vedtok å 
dekke denne. 
 
Øyvind, Lars Øyvind, Hilde og Anne Marie er nye ledere i gruppen og skal gjennomføre 
samtale med gruppeleder. 
 

2. Økonomi 
 

Fra bingovakten har gruppen mottatt kr 35 000 fra første halvår 2007. 
 
Gruppens oppdaterte regnskap ble utdelt og tatt til etterretning. 

 
3. Gruppetinget 

 
Tor-Atle lager utkast til budsjett for 2008 og sender gruppestyrets medlemmer i forkant av 
tinget. 
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Gruppestyrets enstemmige innstilling til kontingent for 2008: 
Gruppekontingent 1 økes fra kr 110,00 til kr 125,00. 
Gruppekontingent 2 forblir kr 0,00. 
Gruppekontingent 2 gjelder ledere, gruppekontingent 1 gjelder øvrige medlemmer. 
 
Brynhild og Ida foreslås til valgkomité. 

 
4. Depot 
 

Det er mulig vi får flyttet veggen i depotet likevel, Erik følger opp dette. 
 
Vi rydder og bygger hyller ved en anledning. 

5. Guldstølen 
6. Guldstølen 
 

Plakett er foreløpig ikke bestilt. 
 
7. Terminliste 
 

Gruppetinget blir 30. oktober. 
 
Ifm. speidergudstjenesten besøker presten de tre yngste enhetene i forkant. I kirken vil det 
til gudstjenesten bli laget til minispeiderleir, da det skal være fokus på speiding gjennom 
100 år. 
 
Kirkejubileet utgår fra terminlisten. 
 
Dato til ledersamlingen kommer. 

 
8. Eventuelt 

Ingen saker ble behandlet. 
 

Møtet ble hevet kl. 21.31. 
 


