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Styremøte Team Heggedal 2018 
Tid og sted: 11. september 2018 kl. 16:30 - 18:30 på Heggetun 

 

Tilstede 

Simen Udnes, Per Alexander Uldalen, Marianne Solheim, Kenneth Bjørklund, Sondre Øy 

 

Fraværende 

 

 

Saksliste 

• Sak TH 10/18: Evaluering sommerleir 2018 
• Sak TH 11/18: Evaluering forestilling 2018 
• Sak TH 12/18: Bispevisitas 
• Sak TH 13/18: Medlemskontigent 
• Sak TH 14/18: Turer / TH ambassadør 
• Sak TH 15/18: Rekrutering / MILK 
• Sak TH 16/18: Pysjcup 2018 
• Sak TH 17/18: Styremedlemer 
• Sak TH 18/18: Eventuelt  
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TH 10/18 EVALUERING SOMMERLEIR 2018 

Styret evaluerer årets sommerleir. 

Leir opplevdes ganske bra. Lederne opplevde at konfirmantene var med på sang og lek, og at de 
syntes leir var gøy.  

Forslag til neste års sommerleir om å dele inn ledere i 3 grupper hvor de voksne kan ha tettere 
oppfølging i gruppene. Kanskje kan kveldsmøtene bli mer effektive ved at gruppene deler og ikke 
hvert rommøte. Samtidig opplever en leder at det er veldig viktig å ha en samlet samling for alle 
ledere på slutten av kvelden for det sosiale og for å avslutte «arbeidsdagen» sammen. Kan man ha 3-
gruppemøter først også et samlet møte etterpå? 

 

 

TH 11/18 EVALUERING FORESTILLING 2018 

Styret evaluerer årets forestilling. 

Opplevelsen av forestillingen er generelt sett bra. Vi tror de som kom og så på hadde en fin 
opplevelse. 

 Drama ble ganske bra, ikke for mange på drama noe som gjorde at det ble en ganske god intern 
stemning, og alle følte seg inkludert. Det var 10 stk på drama.  

1 dag til å øve på leir var litt lite, spørs hvilken gruppe. Det går tanker om å endre forestilling helt.  

Media er en utfordring. Ingen spesielle oppgaver for konfirmanter før forestilling. Må ha opplegg på 
rigge-søndag før forestilling siden det blir mangel på folk når det ikke er øvelsesdag. 

 

 

TH 12/18 BISPEVISITAS 

Styret planlegger bispevisitas på Team Heggedal. 

Biskop og Uro møter styret i Team Heggedal på ekstraordinært styremøte 25. september kl. 17.00. 
Team Heggedal møter biskopen på samling fra kl. 18.00.  

 

 

TH 13/18 MEDLEMSKONTIGENT 

Styret kan ikke behandle denne saken nå, da det ikke er ordentlig oversikt over økonomi som ligger 
til grunn for saken. Saken flyttes dermed til siste møte i 2018 etter at budsjett for 2019 er på plass. 
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TH 14/18 TURER / TH AMBASSADØR 

Simen og Marianne har hatt møte med alle parter for en ambassadør-tur til Afrika for å besøke 
skolen Oasis of hope. Dessverre har det oppstått litt kommunikasjonssvikt og det har ikke ordentlig 
blitt formidlet hva formålet og ønsket med en slik tur er. I tillegg ser ikke representanter fra Oasis of 
hope at en slik tur er realistisk slik det står i dag. Vi er derfor nødt til å legge denne planen på is på 
ubestemt tid. 

 

 

15/18  REKRUTERING / MILK 

Vi har hat stor suksess med årets konfirmant kull og håper på stor oppslutning blant Milkere. Vi ser at 
vi kan bli godt over 15 Milkere! STOR applaus til våre flotte ledere! 

 

 

16/18  PYSJCUP 2018 

Styret er informert om at årets pysjcup er flyttet fra Heggedalshallen til Bærum idrettspark. Styret 
ønsker å opprettholde tradisjonen om å møte på Heggetun for en kick-off før pysjcup. Stab skal se på 
alternativer for transport til/fra Bærum. 

 

 

17/18  Styremedlemmer 

Per i dag er vi for få faste medlemmer i styret og styret må derfor få inn nye medlemmer til styret for 
2019. Nye medlemmer inviteres til konstitueringsmøte på siste styremøte i 2018. 

 

 

TH18/18 EVENTUELT 

- Ingen eventueltsaker 

 

 

Dato for neste styremøte: Ikke satt 

 

Referat ved Simen Udnes 

11. september 2018 - Heggedal Kirke 


