Referat til styremøte SBG Sør-Vest mandag 11.mars kl.18.00 – 21.00 på Madla speiderhus
Forfall: Truls
1. Siden sist
Liten status rundt bordet:
- Frode bl.a. utstyr: Skiftet speil på roverbilen, sendt skademelding om bil, 5000kr for
nytt styre til skuter.
- Per Erik bl.a. Karmøy, førstehjelpsmøter, øvelser og foredrag om rus med politiet.
Parkeringsvakt på en fotballcup
- Vinterberedskapen går greit. Årsmøte vel gjennomført. Undervisning bra fulgt opp.
2. Økonomi v/Frode
(regnskapet ettersendes når det er klart)
- Båten er ute av drift. Skader i motor og motorfeste. Hva gjør vi? 25 000kr i
serviceutgifter på verksted. Litt dyrt. Vi tar det selv. Motor er skrudd løs og nye deler
er bestilt, fikset skroget. Prøver å skaffe midler til ny båt. Målet er å få den solgt.
- Noe utstyr som mangler? Karmøy ønsker to nettbrett og to aluminiumskasser til utstyr.
Ønsker å få sjåfører til Firhjulinger, med mål om anskaffelse i løpet av året.
- Vakuum madrasser skifte ut til nyere modell? Vi avventer til vi sliter dem ut (kan stå på
søkerlisten til høsten).
3. Programmet videre:
Møteplan Stavanger: - se i programmet
- hva møtetema skal vi ha videre. Legge inn egne ønsker om tema i den interne gruppen
på Facebook, strandsøk, sminkekurs, kart og kompass, SAFER? Søksøvelser.
- Ivar snakker med Ørjan om hvordan vi kan få undervisning i Akutthjelperprosjekt
- Båremøte med Vegard?
Påsken: Besøk fra Island Eirik Hauge ansvarlig
- kanskje får vi besøk av beredskapsminister.
Møteplan Karmøy:
v/Per Erik – gjennomgang av det som er planlagt
Felles møteplan:
Båt/sjøhelg i mai – Ole arbeider videre med dette.
Sommerkurs Ådneram? Søkskurs, lagfører, aksjonsleder. Trening med helikopter, tur til Kjerag
osv. Noen som vil ta ansvar?
Kurs:
Røde Kors inviterer til Innsatsleder Søk kurs – har vi noen deltakere? Lars Arne, Truls ??
GHLR kurs lokalt og nasjonalt. Kan bli aktuelt med noen nasjonale prosjekt + vi lager en
markedsføringspakke lokalt for speidere.
4. Aksjoner:
Gjennomgang av de vi har vært på! Skrive SAR rapport.
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Bra fremmøte på siste aksjoner. Alle mannskap får tilgang til HRS loggen.
5. Beredskap på gruppearrangement og bruk av nødnett/uniform (vest)
Nasjonalt (og lokalt) har fått retningslinjer for medlemmer i forhold til bruk av kompetanse og
bruk av nødnett i lokale speidergrupper – på speiderarrangement.
Alle medlemmer (mannskap/aspiranter) kan bruke SBG vest og nødnett og ha beredskapsvakt
på gruppearrangement etter avtale med aktuell speidergruppe. Det skal sendes inn en SMS
(gjennom nettside) til SB loggen når vakten starter og når vakten slutter med en liten status.
Medlemmer som privat eller i speidersammenheng ikke har planlagt beredskap men utfører
redning og bruker SBG vest og eller nødnett – skal sende inn en SMS melding i loggen i snarest
mulig etter hendelse. (info om dette lages i loggen og sendes ut til medlemmene)
Alle beredskapsvakter som er mot betaling hvor SBG vest og/eller nødnett (ellers SBG utstyr
brukes) skal være i regi av SBG.
6. Styremøter fremover:
April – 24. april (onsdag)
Mai – 7. mai (tirsdag)
Juni – 6. juni (torsdag)
7. Fordeling av roller
Ivars rolle: Daglig leder. Koordinerer. Fører regnskap.
I tillegg engasjert av NSF til og arbeide for alle beredskapsgruppene (leies ut av kretsen)
SBG nettverk nasjonalt- Frode
Undervisning - Ingrid med Ole S.som assistent)
Egersund undervisning – Brage
Sanitetsvakter Lars Arne med Truls som assistent)
Alarmtelefoner SBT - Truls
Vakt FORF telefon Truls og Stian T.
Møter (vertskap) (fordeles etter hvert)
FORF lokalt i dag Ivar og Per Erik
Ansvarlig båt Thomas S.
Ansvarlig utstyr Frode
Nødnett Ole S.
Oppgaver utenfor:
FORF styret: Stian T. (for NSF)
Ny epost: sbg.sorvest@speiding.no
Ny nettsideadresse: sorvest.speidernesberedskap.no
Roverspeiderne.no går ut etter hvert
Facebook rutiner – vær bevisste på hva som legges ut, ikke legg ut for mye.
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8. Nasjonale SBG nettverk
- alle blir med i lukket facebookside
- vår oppgave: Lage forslag til gjennomføring av øvelse. Ole lager forslag.
Ingrid
Referent.
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