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Dato: 17.sep.19  
 

Agenda: Oppstart med mer  
 

Møteleder: 
Veronica  

Referent: Veronica/mirjam   
 

Tid: 19.00  
 

Sted: Sjå Veronica  
 

Medvirkende: Siv, Hilde og Mirjam (kom 20.00)  
 

Fraværende: 

 

 

 

01/19 Budsjett  

Dette ser vi gjennom til neste møte og går dypere gjennom dette – vi spør om hjelp hvis vi trenger. 

Veronica mailer til alle i styret. Slik vi ser det per nå ligger vi ca 4000kr i pluss.  

 

02/19 Utleie av turn rommet  

Tanker vi har rundt dette – vi tenker at her må vi ha en god sum til vedlikehold av utstyr, slik at dette er 

i tipp topp stand også med tanke på sikkerhet. Det er ikkje rett av vi skal ha dugnader for at dette skal 

gå til det. Venter på svar fra hovedstyret ang dette. 

 

03/19 1.klasse oppstart  

40påmeldt ca 15 trenere per. 17.09.19 - Veronica har møte med trenere hvordan vi kan organiserer 

dette  

 

04/19 Sikringskurs  

På Varhaug 18-19.oktober totalt 12.timer, Elisabeth fra Sandnes. Her må vi ha frukt til alle som er på 

kurset. Lørdag må vi også ha gymnaster som kan være hele lørdagen, frukt til disse også. Veronica 

og styret ordner dette eller får med seg andre voksne. Legger ut invitasjon så fort vi har denne. Vi får 

refundert alle utlegg fra kretsen. 

05/19 Kurs for “ungdommer” og regler  

Vi lager noen regler for hva vi forventer med mer.  

• Gi beskjed hvis di ikke kommer på trening –  

• Rollemodeller – gjer det som er bestemt  

• Prioritert treninger hvis du virkelig vil dette  
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06/19 Disko 1-5klasse  

Fredag 15.nov kl 17.30-19.30  

Snakk med j 2003 og bedminton ang varhaug hallen – vi må reservere turnrommet, Katring, salen og 

Turnrommet  

Mange flere vakter enn i fjor – ca 40-50vakter med trenere  

Hilde bestiller inn snop til godteposer og gevinster – 3000kr +/-  

Musikk – tenk på målgruppen  

Maling – vi må ha speil, kjøpe inn tynne malekoster og speil, vi må ha mange som maler, 

festivalglitter, glowstikk – siv kjøper inne dette  

Inngangen åpner ca 17.40 i gamle salen  

Mail er sendt til badminton og j2003 sin trener Andreas – venter på svar. Når svar sende info om hva 

vi trenger av rom til åse (varhaug hallen,kafen, kiosken, gamlesalen, klatrerommet, turnrommet)  

Sende oversikt til åse hva vi trenger av vekselpenger – MYE 100lapper og 50lapper  

Mail t JC ang potetskruer og pølser og pølsebrød - dette må vi ha til diskokvelden  

 

 

07/19 Akt.kveld  

10.jan kl: 19.00-21.00  

JSA – snakk med håndballen ang om å ha JSA – Sosialt rom til disko, foaje til spill med mer.  

Pizza fra Stasjonen Grill og Pizza – salg av kioskvare  

Gevinst – Skyland Klepp og kino på bryne  

 

 

 

 

 

 


