DEN NORSKE KIRKE
Heggedal menighet

Styremøte Team Heggedal 2016
Tid og sted: 01. november 2016 kl. 18:00 - 19:00 på Heggetun

Tilstede
Simen Udnes, Kenneth Bjørklund, Sondre Øy, Kristine Ramstad, Silje Funderud, og Marianne Solheim.
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TH 25/16

BLI-KJENT-DAG

Litt lite beskjeder til lederne i forkant av dagen.
Lederne forstod ikke helt hva det var og hva de skulle gjøre.
Flere av konfirmantene som ble «lei seg» for at de ikke skal komme tilbake før til neste år.

TH 26/16

PYSJCUP

Kamprop
Silje og Kristine har laget forslag til kamprop. Presenterer og går gjennom i dag.
Kostymelaging? Planlegge kvelden? Silje og Kristine viser kampropet og setter i gang laging av
pannebånd og heia-dusker.

Deltakere
Det er totalt 30 som er med på Pysjcup.
- 26 skal spille på 3 lag, 3 av de er gjester
- 4 som er med, men ikke skal spille på lag.. (heiagjeng)
Deltakeravgiften samles inn kontant på kvelden kl. 18 når folk kommer til Heggetun. Marianne
ordner litt ekstra kontanter slik at vi kan bruke bankterminal til de som ikke har med kontanter.
Simen/Magnus kjøper inn enkel pølse-servering til kl. 18.
Trenger ikke ekstrabetaling til gjestene, går under lagavgiften på 750 kr.

TH 27/16

FRIVILLIGPENGER

Vi fikk 5.000 kroner dame fra Oslo.
Da det er lite sansynlig at muligheten for bordtennisbord blir aktuelt må styret tenke på nytt.
Styret ønsker å «reservere» pengene til utenlandstur. Ser på det senere om det skal brukes på en
konkret aktivitet eller bakes inn i totalsummen for reisen.
Marianne hører med Siri om pengene kan flyttes til neste budsjett så vi kan bruke de til
utenlandsreise neste år.

TH 28/16

UTENLANDSREISE 2017

Det er utrykket ønske om en utenlandstur til henholdsvis New York USA. Marianne/Simen/Magnus
sjekker videre med MR/stab.. Tar det til neste styremøte.
Ønskelig å starte opp med innsamlingsaksjon allerede i år om det blir utenlandstur. Ser på til neste
styremøte om vi kan begynne med påmeldinger og allerede i år ha innsamlingsaksjoner.
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TH 29/16

NY LOGO

Sondre BW har laget en del logoutkast. Styreleder legger frem logoutkastene slik at styret kan drøfte
om dette er interessant og noe vi vil gå videre med.
Styreleder ønsker tilbud om TH-gensere til medlemmene i løpet av 2017. Resten av styret er enige i
dette, tas opp igjen neste år.

TH 30/16
-

EVENTUELT

Ingen eventueltsaker..

Dato for neste styremøte: Ikke satt

Referat ved Simen Udnes
01. november 2016 Heggedal Kirke
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