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Til styret 
 
Referat styremøte torsdag 6.juni kl.18.00 – 21.00 på Madla speiderhus 
 
Ole, Brage, Lars Arne, Frode og Ivar deltok. 
Ingrid og Truls forfall 
 
1. Siden sist  
Liten status rundt bordet: 

- Sjøhelg mai – status Ole (Dette var en kjempe suksess, Beliggenheten var  bra, 
dette må vi prøve å få inn i programmet litt til senere på året hvor det er varmere i 
vannet.  

- Status Egersund:  De har bra med oppmøte, og greit med program. Melder om at 
det begynner 3 nye til sommeren.  

- Lars Arne gjorde en kjempe jobb på 17. Mai, vi foreslår å ikke gjøre dette neste år. 
- Per Erik har fått kassene og Sim-kort. 
- Båten er delvis oppe å går. 
- Frikvarteret hengeren er snart klar for bruk informerer frode om. 
- Bilen lager vi noen rutiner på for å holde den i stand: Frilager sjekker vår bruk. Vi 

melder avvik (send bilde) hvis bilen ikke er bra når vi henter. 
- Frode skal snakke med Arne Riska angående båt (faren selger) 
- Medlemmene ønsker at vi prøver å kjøre faktura en gang i måneden. 
- Ivar skal bestille Natriumklorid (skyllevann til sårrens) 
 

2. Økonomi v/Frode 
Regnskapet pr. 31.mai er sendt ut. 
Ingen store avvik inntekter og utgifter. 
 

- Skade snøskuter 61. Status Frode. Frode har foreløpig ikke følt opp. 
- Noen som må kjøpes av utstyr? Ole på kasser til klatreutstyr. 

 
3. Programmet videre: 
Grunnkurs for Trøndelag v/Ole og Thomas 

- Ivar setter sammen en Samtale mellom Ole, Thomas, Christian og Ivar A for å få 
avklart.  

Møteplan Karmøy – status ved Per Erik 
- SBT møte dato? 
- Løft (NSF) Karmøy har vi noen rolle 

Møteplan Egersund – status ved Brage  
Beredskapsvakter – status Lars Arne 
- Lars Arne snakker med Stig angående Beredskapsvakt Gjørmelabben 
Møteplan Stavanger: 

- Vi prøver å kjøre Sommeravslutning hvert mellom år slik at det ikke går i et. 
- Forslag om å ha progresjon for 3 års aspiranter og mannskaper skal ta Akutthjelper. 
- Forslag om undervisning hos Safer for 1 årsaspiranter. 
- Ivar foreslår at vi har Grunnkurs start 2 uker for helgen 
- Grunnkurs helg blir ikke lagt på Sirdalsdagene. 
- 2 års aspiranter + Mannskap og oppover skal få tilbud om Vadekurs. 
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- Ivar ser på om vi i styret kan reise ned til Forf konferansen en dag før, og at noen kan 
bli igjen for å være med på Redningskonferanse. 

- Nødnettkurs for nyårets aspiranter kommer rett etter Grunnkurs.  
 
Gjennomgang av programmet som er lagt ut/forslag (se vedlegg) 
 
Kurs: 
Røde Kors Innsatsleder Søk kurs – Thomas S. deltar 
Noen andre kurs deltakere bør/vil få dekket? 
 
4. Aksjoner: 
Har alle fått tilgang til HRS loggen? Ole 
Følge opp alle som blir 18 år/når de blir 18 år slik at de blir registrert som mannskap. Hvem 
tar ansvar? Ivar sender liste over medlemmer til Ole S som tar kontakt med alle på listen og 
hører hva de tenker videre? 
 
5. Beredskap på gruppearrangement og bruk av nødnett/uniform (vest) 
Loggen er ikke ferdig – men arbeides med. 
 
6. Nasjonale SBG nettverk 
- vår oppgaver etter møte? Frode – Truls er med i økonomi 
- noe vi må mene noe om? Frode - nei 
 
7. 09123 
Ivar A informerer om revidering av beredskapsplan for NSF som kommer til høsten. 
 
 
Med speiderhilsen 
 
 
Ivar A. Nøttestad 
Daglig leder 

 


