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Referat fra gruppestyremøte 28. april 2008 
 

1. Innkomne brev 
 

Lotteritilsynet ønsker regnskapstall. 
 
Bønes menighetsråd skal ha aktivitetsdag 15. juni og vi stiller med speidere til forskjellige 
aktiviteter. 
 
Depotet i Bønesskogen må tømmes. Det tidligere bosshuset som vi har hatt til lager skal 
rives. 
 
NSF ber om tall. Vi er i rute med innmelding av gruppestyre, regnskapstall, osv. På dette 
punkt kom det kommentarer til regnskapet: Pengene vi har på konto bør plasseres med en 
bedre rente. Evt termininnskudd eller fastrente. (Det ble ikke presentert noe regnskap på 
møtet.) 
 
BOB: Forespørsel om deltagelse 8. juni. Vi har sagt nei til å være med. 
 

2. Arrangementer 

 
Speideraksjonen 2008 
Speidernes og småspeidernes innsamlingsaksjoner gav ca kr 15 700 herav bøssene 8 156, 
bevernes innsamling kr 1 845, kollekten fra Gudstjenesten kr 4 130, totalt ca 21 600. 
 
Tur til Mjølfjell 
Turen var en erstatning for den faste gruppeturen til Kvamseter. Kontakten vår på 
Kvamseter hadde dobbelbooket. Bønes speidergruppe fikk informasjon om 
dobbelbookingen mindre enn en uke før avreise, trass i kort frist ble det tur til Mjølfjell, 
godt jobbet. Det ble en flott og vellykket tur. Mjølfjell er et flott område, men tungvint 
med at det ikke er god kjørevei, ofte isete veibane, og litt langt borte for en familietur. 
Vurderer vi Mjølfjell til neste år? I 2009 blir det avreise den 22. februar, turen blir i første 
omgang booket på Kvamseter. 
 
Dugnad 19. april på Guldstølen 
Dårlig oppmøte i år, men veldig bra jobbing av de som var til stede. Mye ble gjort, bla 
ferdigbeising av ”speiderhytten” og en del trefelling og opprydding. 

 

3. Gruppeting 

 

Forslaget fra Erik til innkalling til gruppeting ble gjennomgått og godkjent med bare noen 
få endringer. Møtedato blir 3. juni. Innkallingen blir sendt ut. Det blir sosialt samvær med 
grilling i etterkant av møtet. Møtet blir hos Tor-Atle. 

 

4. Søknad fra Morten 
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Morten søker om å få dekket kr 1 567,80 for reiseutgifter i forbindelse med kurset TG. 
Beløpet ble innvilget. 
 

5. ”Kongodamen” 

 

Rektor på Fjellsdalen skole har vært i Kongo ifbm et skoleprosjekt. Hun hadde med seg 
speiderskjerf og andre effekter. Det ble veldig godt mottatt av speiderne i Kongo. Er det 
noe vi kan gjøre for barna i Kongo? Vi tar saken opp på et senere møte. 

 

6. Ny internettside 

 
Intet nytt. 
 

7. Depotet i Kanalveien 

 

Speiderledelsen er fornøyd med lokalet, men vi må rydde. 

 

8. Guldstølen 
Hva kan vi gjøre med sikkerheten når det arrangeres en hinderløype? Finnes det et 
reglement vi kan forholde oss til? Skal vi opprette en foreldregruppe som jobber med 
saken? Ser på saken igjen i forkant av et foreldremøte. 

 
Møtet ble hevet ca kl. 09.30. 
Bjørg Rørlien Bjørsvik 


