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Styremøte Team Heggedal 01. des 2015 

 

Innkalte 

Simen Udnes, Kenneth Bjørklund, Magnus Kjellin, Bodil Kvangarsnes, Sondre Øy, Silje Funderud og 

Kristine Ramstad 

 

Tilstede 

Simen Udnes, Kenneth Bjørklund, Magnus Kjellin, Bodil Kvangarsnes, Sondre Øy, Silje Funderud, 

Kristine Ramstad og Simen Larsen 

 

Saksliste 

1. Innvie nye styremedlemmer. Sondre, Silje og Kristine 

2. Styremøteintervaller 

3. Evaluere bowling-tur 

4. Prahatur 

a. Bodil/Magnus informerer planen for turen så langt 

b. Flaskeinnsamling 8 des 

c. Andre innsamlingsaksjoner 

5. Team Heggedals økonomi 

a. KFUK-KFUM medlemskap 

6. Terminliste vår 

a. Tanker om minimum deltagelse på våren for å kunne bli med på leir 

7. Juleavslutning 15 des 

8. Andre saker 

 

Referat 

1. Sondre, Silje og Kristine er ønsket velkommen inn i styret.  

2. Ønsker ingen faste intervaller på styremøter. Tar innkalling en 1-2 uker før styremøte når det 

har kommet saker. 

3. Syntes bowlingturen var vellykket. Så ut som at det ville være utfordring med transport, men 

det så ut til å fungere fint. Ønskelig å ha 1 gang i halvåret. Har ikke bestemt dato for ny 

bowlingtur. Kommer tilbake til det i neste styremøte i januar hvor vi bla.a. skal sette opp 

terminliste for våren. 

4.  

a. 21 påmeldt til prahatur. Lagt inn penger i budsjett til kollektiv transport. Anbefaler å 

ta trikk til hotell. Metrokort kan brukes på flere transportmidler. 1000 kr til mat – blir 

tilbakebetalt under turen 200 kr hver dag. Magnus melder til hotell hvor mange som 

skal sove. Forhøre med Torgeir angående prahatur, som har vært der før. Sette opp 
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 forslag til program for turen innen neste styremøte. Gammel turkomite 

utgår og det vil bli opprettet ny. Magnus vil forhøre litt med folk.  

b. Flaskeinnsamling sammen med orgelfond. Deltagelse gir redusert pris. Kristine spør 

om lån av varebil.  

c.  

5. Medlemsavgift. Kfuk-kfum sender faktura til kontoret. Kontoret har betalt uten å sende 

medlemsavgift. «Gratis» å være medlem. Er per definisjon ulovlig. Kan defineres som 

medlemsjuks. Team Heggedal får frifondstøtte på 250 kr. Vi vil ikke være en organisasjon 

som jukser med medlemstall. Alle er enige i at medlemsavgiften i Team Heggedal skal være 

på 200. Bodil tar kontakt med Kfuk-kfum for å ordne opp. Alle er enige i at Kfuk-kfum skal 

fakturere direkte til medlemmene. Bodil og Magnus informerer om medlemsskapsavgiften 

på juleavslutningen 15. des. Skal undersøke på om de 200 kronene kan bidra til å redusere 

prisen litt til leir. 

6. Arbeidet med terminliste for våren 2016 er så vidt begynt. Vil fullføre på neste styremøte i 

januar neste år.  

Kickoff-tur med alle ledere 15-17. jan uken etter kommer konfirmanter. Milkere drar på tur 

12-15 feb. Terminliste for konfirmanter vår blir ferdig iløpet av desember. Ny innkalling til 

styremøte kommer snart. Styremøte 5 januar.  

a. Avkrysning av alle ledere som er med på tirsdager. Være tydelig på minimum 

deltagelse. Bodil og Magnus er ansvarlige for oppfølging av deltagelse.  

7.   

8.   

 

Dato for neste styremøte: ikke bestemt – en gang i januar. 

 

Referat Simen Udnes 

01. desember 2015 Heggedal Kirke 


