Styremøte Team Heggedal 2018
Tid og sted: 8. mai 2018 kl. 17:00 - 18:00 på Heggetun

Tilstede
Simen Udnes, Silje Funderud, Kenneth Bjørklund, Kristine Ramstad, Per Alexander Uldalen, Helene
Ramstad, Sondre Øy, Marianne Solheim, Kristofer Staxrud

Fraværende

Saksliste
•
•
•
•
•
•
•

Sak TH 03/18: Sommerleir
Sak TH 04/18: Pysjcup 2018
Sak TH 05/18: TH ambassadør
Sak TH 06/18: Taushetsplikt
Sak TH 07/18: Nye styremedlemmer
Sak TH 08/18: Rekrutering
Sak TH 09/18: Eventuelt
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TH 03/18

SOMMERLEIR

Marianne og Kristofer deler tanker om sommerleir.
Påmelding lyses ut. Obligatorisk ledermøte for deltakere på leir – tirsdag 19. juni kl. 7.
Frist for påmelding: torsdag 24. mai.

TH 04/18

PYSJCUP 2018

Simen forklarer årets situasjon.
Kontaktet av Kfuk/Kfum Oslo om at de vurderer å flytte pysjcup til Ekeberg i Oslo. Fortsatt uavklart
situasjon så det er ikke umulig at det blir i Heggedal i år også.

Styret gjorde seg noen umiddelbare tanker om saken:
•

•
•
•
•

Pysjcup er veldig viktig for Team Heggedal, da dette er det største arrangementet vi er med
på i regi av Kfuk/Kfum. Veldig fin arena til å møte andre ungdom i nærområdet på tvers av
ungdomsarbeidene.
Styret tror at det å flytte Pysjcup vil resultere i at rekrutering til pysjcup vil bli vanskelig.
Et forslag er at Oslo kan lage sin egen pysjcup? -Så kan Asker og Bærum fortsette med
pysjcup som det har vært.
Tror også dette vil være tilfelle i flere andre ungdomsgrupper i Asker at det blir vanskelig
med rekrutering.
Styret mener også at pysjcup vil miste sin sjarm ved at det blir «for stort»/for mange
deltakere.

KM ønsker en «representant» fra Team Heggedal for hjelpe til å lage årets pysjcup. Ingen meldte seg,
men Simen holder kontakten med KM om saken.
Dato for arrangementet er satt til 16.-17. november 2018. Sted er foreløpig uavklart.

TH 05/18

TH AMBASSADØR

Simen og Marianne forklarer saken.
Det er kommet et forslag fra menighetens bistandsprosjekt «Oasis of hope», om å sende 5
«ambassadører» fra Team Heggedal til Mbita i Kenya. Dette er satt til vinterferien 2019.
Styret er tilsynelatende veldig positive til dette og ser frem til videre arbeid.
Marianen og Simen ber om et møte med Anne Kristi, og tar planleggingen av turen og søknad for
deltakelse sammen på møtet.
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TH 06/18

TAUSHETSPLIKT

Silje og Sondre mangler taushetsplikterklæring. Signert og godkjent taushetsplikt ble gjennomført på
møtet.

TH 07/18

NYE STYREMEDLEMMER

Kristine og Silje slutter i styret etter sommeren og Helene skal ha permisjon i et år (høsten 2018 –
våren 2019). Vi må derfor tenke på om vi skal invitere inn en eller to nye til styret, og kanskje en
vikar. Simen deler tanker og erfaring fra tidligere utlysninger. Styret skal bestå av minst 5 og maks 7
medlemmer i Team Heggedal.

TH 08/18

REKRUTERING

Marianne og Simen legger frem saken.
Vi ønsker tanker om og gode forslag til god rekrutering.
•
•
•
•

Kenneth: -Noen tenker materialistisk, f.eks rabatt på leir hvis du er med på alle samlinger.
Leir trekker ledere, bruk dette som en «hype».
Flere som var med i TH bare for å være med på utenlandsturer som New York og London.
Boda Borg og Nordmarkskapellet er viktige turer for miljøet.

TH 09/18
-

EVENTUELT

Styrets Facebook-gruppe
o Per mener det er vanskelig å holde seg oppdatert på styrets Facebook-gruppe, og
ønsker kommunikasjon via messenger.
Styreleder tar dette til etterretning og vil fortløpende vurdere
kommunikasjonskanaler.

Dato for neste styremøte: Ikke satt

Referat ved Simen Udnes
7. mai 2018 - Heggedal Kirke
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