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Møtereferat for: 

Turn 

Møtenummer: 

2- 2017 

Dato/ tid: 

14.03.2017 

Sted: 

Hos Veronica 

Møteleder: 

Veronica 

Referent: 

Mirjam 

Deltakere: 

Siv og Hilde 

Fraværende: 

Sybille 

 

Kommentarer på referat fra sist møte: 

✓ Medlemslistene- Tungvint system. Etterspør hos Eva om det går an å finne et annet system 

på det. Nødvendig at unger som er i systemet leverer inn lapp år etter år. Kanskje få en felles 

mal på medlemslistene. 

✓ Felles gruppemail, spør Eva hvordan vi skal ordne det. 

✓ Tomme ventelister- JIPPI! :) Det er positivt at gruppene er blitt mindre. Er større anledning for 

trenerne å bistå i forhold til barna, se dem, hjelpe og hanke inn de som faller litt ut. At 

ventelistene er tomme blir nevnt i neste VIL-blad. 

✓ Ser ut til at de siste treningene som er satt opp fra 19.00-20.30 går fint som de er med. Men 

de har kun hatt det slik to ganger til nå. Noen av barna kommer etter annen trening. 

✓ Sikringskurs gikk veldig fint. 

 

Sak 1: Vårmønstring 

• 25.04.17 og 02.05.17- spør håndballen om lån av hallen. (Veronica) 

• Bruke to timer på vårmønstringen. Ca. 17.00 til 19.00. 

• 12 rekker med 5 bord. 

• De i styret møter før (15.30), for å rigge ting på plass. Få med foreldre på det. 

• Lappesteiking: 8 l. (2 l hver = 4 personer)  

• 15 kaker/bakverk og 2 av dem må være gluten og melkefrie. Ønskelig med variasjon i kakene. 

• Legge ut på «Facebook» i gruppene. 

• 2 lappesteikere og 4 kakeselgere må komme 16.00, og 3 loddselgere må også komme 

kl.16.00 (2 i gangen og 1 inne?). Kakene leveres når folk kommer. 

• Frukt: Blåbær, bringebær, druer, vannmelon, appelsin, jordbær, ananas, pærer, epler, 

gulerøtter, agurk, banan. 70 beger- 10 personer som tar med frukt. Veronica ordner.  

• Spør Eva om M-cash. 

• Kjøpe lodd (15 bunker), saft, beger, sylt, rømme, smør (sjekke kaffe på Iden). Ansvar: Hilde. 

• Blomster til trenerne. 

• Gave, hver familie tar med en gave hver.  

• Frammøte, en oppmerksomhet i forhold til det. 
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• Husk på forhånd å sjekke ut om det er nok servietter, kaffekopper, tallerkener og saftkopper 

på lager. 

Priser på salgsvarer: 

Saft/kaffe: 10 kr. 

Kake: 20 kr 

Lapper: 15 kr 

Lodd: 10 kr 

Frukt: 30 kr. 

Veronica holder tale. Kanskje i den forbindelse gi ros til de som har vært flinke og har godt fremmøte. 

Snakke med Rino angående mikrofon. Nøkler, Veronica sjekker ut. 

 

Sak 2: Diskotek- skaffe inntekter (for «Air Floor» +++) 

• Aktuelt for 2-7 klasse.  

• Engasjere trenerne. Trenerne har nevnt ved tidligere anledning at dette er noe de kunne gjort. 

• Tenker at vi skulle hatt en gruppe som planlegger diskoteket. 

• Det må være en fredag, og det må ikke kollidere med «Fræs». (ikke ha det oddetallsuke på 

fredager) 

• 22.september, mulig dato. (Husk! Høstmønstring i oktober) 

• Ta inngangspenger (50 kr).  

• Ha åpen kiosk. 

• Ingve Skretting kunne muligens ordne gratis pølser, (pølsebrød?). Dette må sjekkes ut. 

• Bakverk, pizzaboller, pizzasnurrer, søte kaker. 

• Foreldre bli med å rigge og rydde. 

• Vakter 

• DJ- høre litt rundt.  

• Hvor skal vi ha det? Gamle hallen? 

• Snakke med Jan Christian Vasshus. 

• Lys, lyd og anlegg. 

• Facebook, VIL sine sider, lapp på skolen og «plakater», for å nå ut til ungene. 

• Klokkeslett? 18.00 til 21.00. 

Sak 3: Godkjenning av faktura 

24sevenoffice- forklaring til Veronica. 

• Blå logo 

• Regnskap 

• Godkjenning 
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• Dobbeltklikk 

• Nede til venstre  

Sak 4: Barnas turnfestival 10.06.17-11.06.17. 

Lappene er delt ut i dag 14.03.17. Skal leveres innen 23.03.17. Veronica ordner påmelding. 

 

Evt: 

Hilde ordner oppmøtebøker. De som vi har nå fungerer ikke optimalt. 

 

 

Neste møte:  

Tirsdag, 09.mai.2017 . (eventuelt møte over mail) 

 

Husk underskrifter fra samtlige deltakere! 

 

 


