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www.bonesspeiderne.no 

Referat fra gruppestyremøte mandag 17. august 2009 kl. 
20.00 
 
Sted: Bønes kirke 
Til stede:  Erik Geber, Tor-Atle Jensen, Gerdt Sverre Vedeler, Lars Øyvind Sandal Lien 

og Morten Svendal Hatlen (ref.) 
 
Gruppeleder takket styremedlemmene for at de stilte til valg. 
 
1. Innkomne brev 
 

Referat fra forrige styremøte foreligger ikke. 
 
Fra Bergen kommune har vi mottatt tilskudd på kr 33 400. 
 
Fra Fana sparebank har vi mottatt kr 5 000. 
 

2. Regnskap 

 
Oppdatert regnskap foreligger ikke. Økonomien er god. 

 

3. Evaluering av tidligere arrangement 

 

Gruppeturen: Vellykket. Det var praktisk å transportere skiene med bil. Neste gang bør to 
personer reise opp i forkant. 
 
17. mai: Økonomisk sett var arrangementet vellykket. Imidlertid var det ingen foresatte 
som gav beskjed om at de ikke kom, og det var flere som unnlot å stille. Det førte særlig 
til problemer med opp- og nedrigging. 
 
Sommeravslutning: Den felles sommeravslutningen var svært vellykket, men det stilte et 
betydelig større antall deltagere enn dem som var påmeldt. Neste gang på viktigheten av 
påmelding presiseres ytterligere. 
 
NM i speiding: Tor-Atle og Gerdt hadde ansvar for en knutepost på rundløypen. Det 
fungerte fint. 

 

4. Ledersituasjonen 

 
To foreldre har meldt seg til tjeneste i troppen. Troppens ledersituasjon er dermed 
akseptabel. 
 
Vi må undersøke om flokken trenger hjelp med å rekruttere ledere. 
 
Kolonien har god ledersituasjon i forhold til medlemmer, de skal drive aktiv 
medlemsrekruttering de kommende ukene. 
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Roverlaget har ikke hatt aktivitet så langt i 2009. 
 

5. Frifond 

 

Søknadsfristen nærmer seg. Morten utarbeider gruppens søknader. 
 

6. Grasrotandelen 

 
Sammenlignet med andre speidergrupper har et tilfredsstillende antall spillere valgt 
gruppen som mottagere. P. t. har 15 spillere valgt Bønes speidergruppe, mange kom etter 
påminnelsen som ble sendt ut før sommeren. Med tanke på antall familier i gruppen, er 
det grunn til å tro at det fortsatt er potensiale for vekst. Det blir bl a levert ut lapper på 
gruppens turdag på Guldstølen, samt at saken nevnes i nyhetsbrev fra gruppen. 

 

7. Guldstølen 
 
Ved flere anledninger har turgåere brent bål inni hytten, dette er ikke tillat, og må ryddes. 
Gerdt skaffer en plakett med noen generelle ordensbestemmelser. Videre må hytten 
tjæres, dette må foregå på en dugnad om våren. 
 

8. Gruppens terminliste 
 
Gruppens terminliste ble gjennomgått. Erik og Gerdt tar ansvar for gruppens turdag på 
Guldstølen. Det blir gruppestyremøter 12. oktober og 23. november. Gruppetur 2010 blir 
på Katteli 12. – 14. februar. 
 

9. Eventuelt 
 
a. Forbundet arbeider med å forbedre medlemssystemet. 
 
b. Arbeidet med ny hjemmeside er lagt på is. Lars Øyvind meldte interesse for å se om 
han kan gjøre noe med dette ifm et skolefag. Mulighetene for å kjøpe et system ble 
diskutert, men det ble ikke konkludert. 
 
c. Gruppen vil i fremtiden ha tilgang til depotet kun gjennom garasjedøren. Gruppeleder 
gis fullmakt til å selge aggregatet, og avvikle gruppens eierskap av benker og lagsteltene 
med ovn. 
 
d. Tidligere har opprettelsen av en foreldregruppe vært diskutert. Dette har man ikke 
kommet videre med. Oppgaver for foreldregruppen er organisering av depotet, kjøring til 
og fra arrangement, 17. mai og dugnad på Guldstølen. 
 

Møtet ble hevet kl. 21.30. 


