
 

 STYREMØTEPROTOKOLL HETLEVIKSPEIDERNE 
 

 
Det ble den 16.08.2018 kl. 17.30-19.30 avholdt styremøte i Hetlevikspeiderne på Hetlevik skole. 
 
På styremøtet deltok: Anne, Regina, Kåre-Helge, Monica og Vidar 
 
Forfall: Ingen 
 
Godkjenning av referat fra styremøte 21.06.2018 . Godkjent 
Godkjenning av innkalling og dagsorden. Godkjent 
 

Sak nr. 12/2018 Kjøp av domene og rabattert programvare  
 
Vedtak: Vi kjøper domenet www.hetlevikspeiderne.no, og oppretter hjemmeside og e-poster på 
denne. Kontakter grafisk designer om hjelp til logo. Vi er også medlemmer av techsoup.no og har her 
tilbud på rabatterte priser på programvare. Vi har som frivillig org. også fått gratis G-suite fra Google 
med disk, kalender, dokumenter ol. Dette har vi  allerede tatt i bruk. 

 
Vedtaket var enstemmig.  

 

Sak nr. 13/2018 Spond 
 
Vedtak: Vi tar i bruk Spond.com til informasjon til foreldre og speiderne så snart som mulig. Letter 
arbeidet vårt betraktelig, samt vi kan få cashback. 

 
Vedtaket var enstemmig.  

 

Sak nr. 14/2018 Basar. Filmkveld 
 
Vedtak: Prøver å få til basar i oktober. Vi undersøker hvilke dager og lokaler er som er ledige, 
eventuelt hva det koster å leie. Sponsorgruppen er allerede i gang med å skaffe premier. Det vil også 
bli fiskedam med “garantert premie” på basaren. Sponsorgruppen tar seg av premier til dette også. 
 
Vi ønsker også å få på plass utstyr til å ha filmkveld i “fritidsrommet.” Ser for oss at dette kan være 
en måte for å få til en fritidsaktivitet i bygda uten at det trengs mye innsats fra vår side. Samtidig er 
det mulig å få inn midler til Hetlevikspeiderne. Allikevel vil vi at skal prisen være så lav at de aller 
fleste har råd til dette.  

 
Vedtaket var enstemmig. 
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Sak nr. 15/2018 Inndeling av speiderne, hvem blir med videre, terminliste 
 
 
Vedtak: 29 barn som var med på vårsesongen blir med videre. Vi vil jobbe videre med 
opplegg/terminliste. Det blir 3 patruljer med 7-8 speidere/småspeidere i hver. Kolonien får 6 bevere. 
Det vil ikke bli åpnet for å skifte patrulje. 

 
Vedtaket var enstemmig.  
 
 

Sak nr. 16/2018 Inntak av nye speidere, venteliste 
 
 
Vedtak: Vi er alle nybegynnere i speiding og har pdd. ingen klar oversikt over hvor mange nye 
speidere vi kan ta inn eller når vi kan gjøre det. Vi trenger tid for se hvordan patruljene og 
beverkolonien klarer seg og hvor mye input de trenger fra oss som skal veilede.  
 
Det siste vi ønsker er å ta inn nye speidere eller bevere der speiderne har liten eller ingen erfaring fra 
speiding og vi voksne ikke har nok tid til å gjøre dette til en positiv opplevelse allerede fra starten. 
 
Nye patruljer vil kreve mye veiledning og uten nye foreldre/ledere som bidrar er det vanskelig for oss 
å veilede aspiranter uten at det går utover kvalitet og tid vi har til rådighet for speiderne og beverne 
vi allerede har. 
 
Vi håper at når vi nærmer oss jul så er det mulig for oss å gi svar på dette. Det vil tidligst bli mulig å 
søke plass i desember og det vil ikke settes opp venteliste. Vi vil annonsere på hjemmesiden og 
facebook når vi åpner for å søke. For de søkerne der en eller begge foreldrene ønsker å bidra som 
frivillig vil disse komme først i køen. 

 
Vedtaket var enstemmig. 

 
 

Sak nr. 17/2018 Dato for gruppemøte 
 
 
Vedtak: Vi prøver å legge høstens gruppemøte til en torsdag etter en speidersamling, når vi er 
kommet godt i gang med høstsesongen. Da er det flest som har anledning til å komme. 

 
Vedtaket var enstemmig. 
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Sak nr. 18/2018 Innkjøp av merker og loggbøker 
 
 
Vedtak: Vi kjøper inn gruppemerke, bakemerke og “vær beredt” merket til alle i gruppa. Vi kjøper 
også inn loggbøker til alle speiderne. 

 
Vedtaket var enstemmig. 

 
 

Sak nr. 19/2018 Barnefestival 
 
 
Vedtak: Vi er forespurt om vi kan stille med voksne frivillige på Barnefestivalen i Kleppestø 25. 
august. Arbeidsoppgaven blir å ta vare på bortkomne barn og være plastervakt. Vi stiller med 
Monica, Hilde og Vidar og inviterer også flere via fb og hjemmesiden. 
 

Vedtaket var enstemmig. 
 
 

Sak nr. 20/2018 Oppussing av fritidsrommet 
 
 
Vedtak: Vi har hittil fått inn litt over 24 000,- på salget av gamle skoleplansjer. Det vil bli “spontane” 
dugnader utover høsten. Vi avtaler oss imellom hvilke kvelder vi går ned for å ta ett tak. 
 

Vedtaket var enstemmig. 
 
 

 
Referent: Vidar 
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