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Møtereferat for: 

Turn 

Møtenummer: 

3 

Dato/ tid: 

09.05.2017 

Sted: 

Hos Veronica Varhaug 

Møteleder: 

Veronica Varhaug 

Referent: 

Mirjam Tesaker 

Deltakere: 

Hilde Vikeså, Siv Våland 

Fraværende: 

Sybille Greiner 

 

Sak 1: Evaluering av vårmønstring 

Loddsalg: Kjøpte 15 «loddbunker» fra Spar (1500 lodd). Solgte 1205 lodd, altså 12050 kroner i 

loddsalg. (10 kr loddet) 

Kaker: 14-15 kaker inn totalt. Alt av kaker nesten solgt. Pris kakestykke: 20,-  

4 x 2 l lapperøre: Noe mye, ta en lapperøre mindre til neste år. Lappene ble stekt og lagt på frys til et 

annet arrangement. Pris: 10,- 

Fruktbeger: 75 fruktbeger, nesten alt ble solgt, var kun 3 beger igjen. Pris: 30,-  

Saft og kaffe: Pris: 10,-. Til neste år ta brussalg fra kjøleskapet i kiosken, en ide.  

Dugnad på «Facebook»: Gikk greit å dele ut oppgaver til foreldre på gruppene. Hatt mer folk til 

rydding etterpå. Sette av flere folk til det neste gang. Tok tid å rydde tribunen. 

Sum: ca. 21 000,- 

Alt i alt, godt fornøyd. Godt oppmøte både barna som er med på turnen og familie/venner som var 

med for å se på.  

 

Sak 2: Diskotek og andre arrangement – inntektskilder 

Inneklemt fredag mellom Kristi himmelfartsdag- forslag fra en av trenerne om å ha et «SFO»-lignende 

tilbud til den fredagen. Kan være vanskelig å få foreldre til å delta på det, da mange må på jobb, og 

kanskje folk reiser vekk når det er langhelg. 

 

Diskotek:  

Klokkeslett: 18-20 (21) 

Sist sa vi noe om at kanskje 22 september.2017 kunne ha passa. Alderstrinn: 1-7 klasse. Om foreldre 

ønsker å følge barnet sitt, så er det fult mulig.  
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Mirjam hører med noen fra Motland skole, som etter hvert har hatt flere diskotek. For å høre litt 

hvordan de har løst det. 

Inngangspenger tenker vi 50 kroner. Eventuelt salg av godteposer (som vi lager), eller kioskvarer fra 

kiosken på Iden. Eventuelt om Ingve kan ordne pølser. Tenker også at vi kan ha en del kaker, da dette 

er noe som er veldig populært.  

Vi diskuterte om ikke vi bare skal være med i den gruppen selv, og at vi kanskje drar med noen av 

trenerne, siden vi allerede har bestemt mye hvordan diskoteket skal forløpe. 

Foreldre må vi ha med som vakter og til andre poster som er nødvendig. 

Spør angående hvilken hall vi skal få ha.  

• Ordne DJ 

• Kanskje noen som vil synge? 

• «Limbo»? 

Ordne plakater og lapper. Spør skolen om de kan dele ut. Henge opp lapper på Vigrestad/ Nærbø. 

Skrive om arrangementet på VIL-siden. 

 

Loddsalg: Selge lodd for å skaffe inntekter. Ha for eksempelvis tre hovedpremier. Høre om noen vil 

sponse. Vi tror at dette kunne vært en bra måte å få inn inntekt på. At ungene fikk med seg en bok 

hver. Se for oss at det hadde vært lett at ungene hadde fått solgt til familie, besteforeldre osv. 

Åpne opp turnrommet, på lørdager. Holde åpen kiosk.  

 

Sak 2: Budsjettet 

- Å sjekke om penger for buss er satt inn. 

- T-skjorter til «Barnas turnfestival». Veronica sjekker opp. 

 

Sak 3: Dugnadsansvarlig. 

Dette er en av postene som tar mye tid, når det først står på. Se om vi finner noen som kan ta dette 

vervet. I det hele er det ikke så ofte en må skaffe folk til dugnad. Veronica hadde da sluppet å ta seg 

av denne posten, i tillegg til alt annet hun har. 

Mirjam spør ei som vi tenker kan være aktuell. 

 

Sak 4: Trenere 

Tenke trenere til neste år. Veronica har et møte med trenerne etter «Barnas turnfestival», for å høre 
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om noen kan fortsette som trenere. Noen har stilt seg positive til det. Det er også sagt at en «binder» 

seg noe, da de har fått sikringskurs. 

Eventuelt:  

- Veronica ordner et skriv om barnas turnfestival. 

- Kurshelg 

 

Neste møte:  

13.juni.2017 

 

Husk underskrifter fra samtlige deltakere! 

 

 


