DEN NORSKE KIRKE
Heggedal menighet

Styremøte Team Heggedal 2017
Tid og sted: 10. januar 2017 kl. 18:00 - 19:00 på Heggetun
Tilstede
Simen Udnes, Kenneth Bjørklund, Sondre Øy, Kristine Ramstad, Silje Funderud, Einar Andreassen,
Maja Håkonsen og Marianne Solheim.

Fraværende
Magnus Kjellin
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TH 01/17

ÅPNING

Åpning ved Simen.
Takker for et fint år i Team Heggedal og det fine styrearbeidet i 2016. Ønsker våre to nye
styremedlemmer, Maja Håkonsen og Einar Andreassen velkommen.

TH 02/17

KONSTITUERING

Styret konstitueres og stemmer over rollene, styreleder og nestleder. Styret velges for 1 år.

Stemmeberettigede: 7
Stiller til valg som styreleder: Kenneth (2) og Simen (5)
Stiller til valg som nestleder: Kenneth (2), Silje (4) og Kristine (1)
Valgt styreleder: Simen Udnes
Valgt nestleder: Silje Funderud
Styrets medlemmer:
-

Kristine Ramstad
Maja Håkonsen
Einar Andreassen
Kenneth Bjørklund
Sondre Øy

Ansattrepresentanter:
-

Marianne Solheim
Magnus Kjellin

TH 03/17

TERMINLISTE 2017

Det har blitt gjort noen endringer i terminlisten som ble satt av styret i styremøte 20. desember 2016
som følger av at det ble gjort feil i datoer og antall tirsdager da vi satte terminlisten.
Endringene som ble gjort før dagens møte er:
-

Tirsdag 28. februar (opr. spillekveld) utgår da det var konf.samling denne kvelden.
Tirsdag 11. april (opr. bingo & kakao) er slått sammen med tirsdag 24. januar (opr. vafler) til
bingo, kakao & vafler kveld.
Tirsdag 25. april (opr. sosial samling) er flyttet til tirsdag 18. april (forblir sosial samling).
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TH 04/17

LONDON 2017

Marianne informerer om det er noe nytt.
Ikke så mye nytt om utenlandstur da det har vært juleferie.
Har pleid å ha tema «dont take more than you give in the circle of life» når vi er på tur.
Skal vi tenke nytt? Silje og Mariannes drøm er å besøke Harry Potter land, så det går an å tenke Harry
Potter-tema. Marianne har mye stoff som kan brukes i det tema.

Må sette i gang innsamlingsaksjoner og påmeldinger umiddelbart. Marianne, Magnus og Simen ser
på påmelding senere. Det er deretter ønskelig å sette i gang panteaksjon / kakesalg for å starte
inntjeningen.

TH 05/17

NY LOGO

Ikke gjort videre fremgang i dette..

TH 06/17

EVALUERING BLESTØLEN

Deilig å få komme helt frem til døren. Litt lite kortspill i pausene. Programmet var fint fordelt utover
dagene. Likte å høre om hersketeknikker. Kanskje ta en pause eller aktivitet i midten av undervisning.
Bra med litt mer «kurs-følelse», bygge ledere. Ubehagelig å miste vann, men tenker vi gjorde det
beste ut av situasjonen og at de fleste tok det greit.

TH 07/17

OPPSTART KONFIRMANTER

Tema tirsdag 17. januar er: «Finnes Gud?».
Ledere møter kl. 18.45 på Heggetun slik som vi har pleid på disse samlingene, og får videre instrukser
om kvelden hvor vi også snakker om tema og hva vi skal gjøre/si på samtalegruppene.

TH 08/17

FORESTILLING 2017

Det er bestemt at det skal opprettes en komite som skal ta tak i forestillingen og manus. Denne
komiteen er ikke satt men vil bli bestemt ved senere anledning, utenom et styremøte.
Styret er positivt innstilt til tema «å være utvalgt».
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TH 09/17
-

EVENTUELT

Tur til Rud «hovedproduksjon»
 Silje luftet et ønske om at Team Heggedal tok turen til Rud tirsdag 7. februar
for å se gratis på «hovedproduksjon». Styret var positive til tanken men har
vedtatt at dette vil bli vanskelig å gjennomføre i praksis med tanke på
transport. Det var også en utfordring med tanke på den opprinnelige «hulahula-festen» som var denne kvelden. Styret har derimot vedtatt å bytte om
på «bingo, kakao & vafler» og «hula-hula-fest» slik at Silje får vært med på
«hula-hula-fest».
o Vedtak: Styret bytter tema på tirsdagene 24. januar og 7. februar.

Dato for neste styremøte: Ikke satt

Referat ved Simen Udnes
10. januar 2017 Heggedal Kirke
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