
 

STYREMØTEPROTOKOLL HETLEVIKSPEIDERNE 
 

 
Den 21.06.2018 ble det første styremøtet for Hetlevikspeiderne avholdt på Hetlevik skole. 
 
På styremøtet deltok: Anne, Monica, Regina, Vidar 
 
Forfall: Kåre-Helge 
 
Ingen tidligere referat å godkjenne. 
Godkjenning av innkalling og dagsorden. Godkjent 
 
 

Sak nr. 01/2018   Foreningen opprettes i Brønnøysund 
 
Vedtak: Opprette foreningen “Hetlevikspeiderne” i frivillighetsregisteret. Slik at vi kan få 
organisasjonsnummer og konto i bank slik at vi kan begynne å søke midler. 

 
Vedtaket var enstemmig.  

 
 

Sak nr. 02/2018   Ikke nye medlemmer i høst  
  
Vedtak: Velger å gi tilbud til de barna som var aktiv på vårparten 2018. Ca 28 stk. Vi venter med å  ta 
inn nye speidere til etter nyttår, når man ser at ting begynner å gå seg til. 

 
Vedtaket var enstemmig. 

 
 

Sak nr. 03/2018   Inndeling av speidergruppen 
 
Vedtak: Barna deles inn i Beverkoloni for de minste, og i patruljer for de fra 3. klasse. 3 patruljer med 
ca. 7 speidere i hver patrulje. Beverkoloniene blir delt i 2 grupper. Anne og Regina er ledere for 
beverkoloniene. 

 
Vedtaket var enstemmig.  
 
 

 
 

Hetlevik speiderne 
Postadresse: Storehaugen 21, 5304 Hetlevik | Telefon: 41 61 86 16 | E-post: leder@hetlevikspeiderne.no 

Org. nummer: 921 111 355 | Konto: 3633 589 4582 | www.facebook.com/hetlevikspeiderne  | www.hetlevikspeiderne.no 
 

Member of the World Organization of the Scout Movement (WOSM) and the World Association of Girl Guides and Girl Scouts (WAGGGS). 



 

 
Sak nr. 04/2018   Søke matsentralen 
 
Vedtak: Vi søker matsentralen i Bergen om lov til å bli medlem. 

 
Vedtaket var enstemmig. 
 

 

Sak nr. 05/2018   Sponsorgruppe 
 

Vedtak: Oprettelse av sponsorgruppe, Leder er Anne, medlemmer er Monica og Siv-Renate 
 

Vedtaket var enstemmig.  
 
 

Sak nr. 06/2018   Sponsorgruppens arbeidsoppgaver 
 
Vedtak: - Sponsorgruppa søker om uniform (skjorte, slips, skjerf og merker ca 600,- per pers)  
- Sponsorgruppa lager til basar i høst  
- Sponsorgruppa ser på muligheten for å søke om Prideskjerf (199,- per stk) fra landsforeningen for 
lesisk og homofil frigjøring (LLH) 
 

Vedtaket var enstemmig. 
 
  

Sak nr. 07/2018  Søke midler 
 
Vedtak:  Vi søker Fattigdomsmidler om støtte til medlemskontingent, uniform og turutstyr til 
Familier med trang økonomi. Vi søker Askøy kommune om oppstartsmidler. 

 
Vedtaket var enstemmig. 
 
  

Sak nr. 08/2018   Medlemskontingent 
 
Vedtak: - Vi lager ny medlemsgruppe hvor vi legger inn medlemmer etter hvert som de / barna deres 
har betalt medlemskontingent. 
 

Vedtaket var enstemmig. 
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Sak nr. 09/2018   Facebookside/logoer 
 
Vedtak: Vi lager facebookside og kaller den Hetlevikspeiderne, samt logoer og bilder til denne 

 
Vedtaket var enstemmig. 

 
 

Sak nr. 10/2018 Samarbeidsutvalg Hetlevik på SNEI 
 
Vedtak: Vi har representanter  i samarbeidsgruppa Hetlevik på SNEI. Kåre Helge og Remi 
representerer styret/Speiderne i arbeidsgruppa (Basnesfjellet) Monica og Vidar representerer oss i 
samarbeidsgruppa, forslag på at Regina også blir med. 
 

Vedtaket var enstemmig. 
 
  

Sak nr. 11/2018 Tilbakebetaling av kontingent 
 
Vedtak: foreslår at vi tenker på det Endre fra kretsen sa om tilbakebetaling av medlemskontingent 
for de som er ledere. Kunne vi feks gjort det slik at alle betaler medlemskontingent i jan+aug (pga 
forsikring). Så tar styret en avgjørelse på hvilke voksne som skal få tilbakebetalt kontingenten (feks 
styret og aktivitetsledere) ved års slutt? 
 

Vedtaket var enstemmig.  
 
 
 

 
Referent: Vidar 
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