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Møtereferat for: 

Turn 

Møtenummer: 

5 

Dato/ tid: 

22.august.17 

Sted: 

Hos Veronica Varhaug 

Møteleder: 

Veronica Varhaug 

Referent: 

Mirjam Tesaker 

Deltakere: 

Siv Våland, Hilde Vikeså 

Fraværende: 

 

 

Sak 1: Diskotek 

Velge hvilken hall vi skal ha: Vi velger å gå for den gamle hallen, den store. Utfordringen blir å få det 

mørkt nok. Ta en tur opp å se hvor mørkt det kan bli. 

Med tanke på diskolys, høre med foreldre på Facebook. 

Inngangspenger: skaffe et stempel, slik at vi ser at barna har betalt. 

Premier: snop, Hilde og Siv tar ansvar.  

 

Aktiviteter på diskotek:  

Flette hår: Har folk som har meldt seg. 

Ansiktsmaling: Har folk som har meldt seg. 

Score på mål:  

Kaste svamper:  

Lykkehjul: Veronica hører med faren. 

Limbo: Tar det på sparket. 

Klatreveggen: om dette kunne vært aktuelt, Veronica forhører seg.  

«Air floor»: Ingve (trener) ville ha ned «air flooren» på diskoteket, der han står og sikrer, som en 

aktivitet. Det er kjempebra. Hvis vi deler hallen i to, så kan den ene siden være ment til aktiviteter. 

Dj: kan bare være en person som spiller av en liste som er laga på forhånd. Trenger ikke være noe 

avansert. 

** Lapp ut til skolen. Siv og Veronica ordner. Ha med logo av VIL og bilde av en diskokule på lappen.  

Veronica må snakke med de i håndballen angående hallen. Avklart med Eva. 
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Sak 2: Dugnadslister 

Vi ønsker å lage lister over dugnad, som vi vet vi kommer til å få, og da sette opp foreldre på de ulike 

dugnadene. Da er det satt hvem som skal gjøre hva og hvilken dugnad de har, og om de ikke kan må 

de bytte innbyrdes. 

  

Sak 3: Mailgruppe til foreldre 

Mirjam sjekker dette ut, mener å ha laga en gruppe for en stund siden. 

 

Sak 4: Loddsalg 

Kjøper inn bøker og deler ut til hver unge. Vi må sette en dato for når bøkene skal være innlevert 

igjen. 

Vi setter ulike gevinster på bøkene og kjøper inn gevinstene når loddsalget er over.  Da slepper vi å 

«legge ut».  

I istedenfor enda en «høstmønstring», så er dette en grei måte å få inntekt på. Vi ønsker å beholde 

«vårmønstringa» som det ene arrangementet i året der ungene får vist seg frem. Og heller skaffe 

inntekt på andre måter, som loddsalg, diskotek, osv. … 

Vi må sjekke om det er noe som vi kan sponses med. Gavekort er alltid kjekt, og det er mange 

muligheter innenfor det, med de butikkene som finnes på Varhaug. 

Høre med noen i styret, eller Jan Christian, om det er innafor å gå rundt å spør på butikkene. 

 

Sak 5: Budsjett 

Ulikt utstyr ønsker: matter, redskap til flikk flakk, «rampe matte», «tralle til «air flooren», t-skjorter (til å 

bruke på arrangement) og sette av penger til fiksing av utstyr. 

Bøker- «Idrettens grunnstige» (for de yngste) og «Salto» (for de eldre)- til inspirasjon for trenerne. 

 

 

 

Neste møte:  

19.09.17,klokka 20.00 
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