Møteprotokoll styremøte den 03.04.19 kl 1800
Tilstede: Håkon, Erik, Jan Helge, Mille. Daniel
Sak 1: Bli kjent med agder.speidernesberedskap.no (sbga.djoin.no) og hvordan den brukes
Håkon viser siden.

Sak 2: Årshjul 2019 Harald skal fylle inn datoer.

Sak 3: Kretsleir 2019. Daniel informere. Øvelse på Setesdalsbanen 25 mai. Beredskapsplan snart klar.

Sak 4: Søknader. Hva har vi søkt på og hva skal vi søke på. Harald informere om det. Fint om alle kan
tenke på hvilke fond vi kan søke på. Søkt 19000 kr for qcpr dukker, lunger og øvelseshjerterstarter
med pads Sparebank Sør. 25000 kr til hjertestarter og førstehjelpsutstyr Spareskillingsbanken. 25
april arbeidshelg for søknader. 1800-2100.

Sak 5: Eventuelt. Innkommende saker

- Informasjon om interimsstyrets arbeid. Hva er gjort?
- Hva er SBG? Hva skal vi kaller oss nasjonalt regionalt? Tar det videre til nettverksmøte
Hvordan er SBG nettverket? Første nettverksmøte blir den 09.04.19. Saksliste er ikke
kommet ut per dags dato (02.04.19)
Hvor står SBG Agder nå? oppbyggingsfase
- Hvordan vil vi jobbe fremover i SBG Agder styret? ansvarsfordeling, forventninger,
fremdrift, ... Styremøte før nettverksmøter, arbeidsmøter før kurs, leir etc. treffpunkt 1 gang
mnd. Redningshunder har øvelse hver søndag.
- Referat NFR årsmøte Harald informere fra møte.
- Referat FORF årsmøte Harald informere fra møte
- Oppsummering av beredskapshelgen. Gjennomføring greit, bør ha en teknisk stab. Håkon
høre med Drivenes om Paulen. 4-5 mai.
- Hjelpere med tilgang: Om Thomas ikke har reist ennå, bør han inviteres til styremøtet. Han
er jo en ressurs på det meste, bl.a. ifht beredskap, kurs, søknader, opplæring, osv. Det er
mye han kan gjøre for SBG Agder selv om han er på jobbreiser i utlandet.

Milla er allerede nevnt i sak 1. Begge disse bør få de tilganger som trengs for deres bidrag,
om vi ønsker deres hjelp. Milla er allerede admin på FB
- Skal vi legge referater og sakslister ut på en egen side for medlemmer? Ja
- Opplæringsplan, Aspirantopplæring. SBG Agder sitt ansvarsområde Førstehjelp. Tar det
med nettverket med dato på når opplæringsplan skal være klar.
- NM i speiding. Fritidsparken i Skien. SBG Sør-Øst trenger nok hjelp og SBG nettverket har
vel vedtatt at SBG'ene skal stille, slik at vi blir kjent med hverandre og samkjøres. God
profilering. Artig for aspiranter. Utfordrende for førstehjelpere. Erfaringslæring. Mulig
utstyrsbehov. Har vært i kontakt med SBG Sør-Øst. Venter på svar derfra hva de trenger av
mannskap. De ville fylle opp vaktene med sine egne først. Harald reiser bort. Har plass i bilen
til flere
Påmelding til kurs. Hvordan skal vi gjør det i fremtiden? Skal SBGA ha alt av påmelding til
kurs vi holder? Eller skal vi dele opp påmeldingen mellom SBGA og krets. Tanke rundt det:
kurs der kretsen er teknisk arrangør og som har påmelding f.eks. i minspeiding.no er det
kretsen som tar hele påmeldingen. Og at instruktører fra SBGA for navne liste fra krets.
SBGA vil kun bruke agder.speiderensberedskap.no

SBG vester: Hvem skal ha vest, hvor mange skal de ha og hvordan vil vi at de skal bli
oppbevart. Hva er blitt gjort før? Bestiller flere når mulighet oppbevares på Samsen. L 5 LX 4
XXL1
SBG pike skjorte: Hvem skal ha. Forslag: Alle instruktører og styremedlemmer for en skjorte
hver. Kostnad 199 pr stk 6 antall. Håkon XXL/XXXL Erik L Harald XL Daniel XL Thomas XL
Fredrik XL
Åpent styremøter? Kjører åpne styremøter. Mange ressurs personer som kan hjelpe styre
fremover

