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Møtereferat for: 

Turn 

Møtenummer: 

4 

Dato/ tid: 

13.06.2017 

Sted: 

Hos Veronica Varhaug 

Møteleder: 

Veronica Varhaug 

Referent: 

Mirjam Aamodt Tesaker 

Deltakere: 

Siv Våland, Hilde Vikeså 

Fraværende: 

Sybille Greiner 

 

Sak 1: Turnstyret. 

Sybille trekker seg fra turnstyret, av diverse årsaker og at det er vanskelig å få det til å gå opp med 

ande ting. 

Sak 2: Budsjett 

6000 i minus, på grunn av barnas turnfestival. Det gikk ikke opp, ungene har betalt inn, og det allikevel 

ikke har dekket alle utgiftene rundt festivalen. 

Sak 3: Diskotek, fredag 22.september: 

Veronica sjekker opp hvilken hall og om hallen er ledig, på aktuell dato. 

- 50 kr i inngangspenger. 

- Klokkeslett: 18-20 (21). 

Hva ønsker vi å få ut av dette arrangementet? 

- «Air Floor» er blitt kjøpt inn- må få inn inntekt igjen. 

- Ønsker anna type utstyr, for å lære mer. 

Mirjam snakket med Bente Steinsland som har arrangert diskotek på Motland skole, tolv ganger. Delte 

erfaringer, ga tips og råd om hva som er viktig. De har alltid diskotek i mørketiden, november til januar. 

Hun sa også at det er viktig med mange vakter, og dekke godt opp ved toalettene og på uteområde, 

da det er viktig at en unngår at unger ikke blir ertet, utestengt og blir stående alene, eller opp mot 

andre unger. 

De har leid inn DJ før, og var ikke fornøyd, så i ettertid har de alltid hatt eget anlegg og opprettet 

Spotify liste, der foreldre og ungene kan komme med innspill om musikk (på Facebook gruppen) 

Sikker ikke vanskelig å få vakter, for det behøves det mange av. 

Aktiviteter som er kjekke for store og små, hadde vært gøy å få til. Eksempelvis: fletting av hår, kaste 

svamper, ++++ 

Facebook gruppe (Veronica og Mirjam fikser det). 
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Be foreldre i turnen, og andre foreldre for 1-7 klasse. Dele ut ansvar når en har orden på gruppen. 

Vakter (30-40 vakter?): 

DJ: 1 person til å spille av musikk fra liste på Spotify. 

Ute: 4 vakter ute (2 fremme, mens 2 går rundt bygget med jevne mellomrom),  

Kiosken: behøver vi 4 stk., 3 til å selge og 1 til å fylle på varer. 

Siv, Hilde, Veronica og Mirjam har overordnet ansvar, se til at alt flyter greit.  

+ 

+ 

+ 

+ 

 

Aktiviteter: 

Flette hår (2 personer):  

Ansiktsmaling (2 personer): 

Score på mål (1 person): 

Kaste svamper (1 person):  

Lykkehjul (Veronica spør faren): 

Limbo: 

 

Pris, mat og antall:  

Kaker (få inn 10 kaker fra foreldre) :10 kr stykket 

Pølser (høre med Ingve Skretting om pølser fra Gilde): 15-20 kr pr. pølse. 

Snopeposer (Siv og Hilde ordner, 200 stk.?): 30 kr. 

Brus: 25,- (i kiosk) 

Popcorn (        ): 

Andre varer som er i kiosken, selges for de prisene som er satt av idrettslaget. 
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Neste møte:  Tirsdag, 22 august.2017. Klokken 20.00. 

 

 


