REFERAT FRA FAU-MØTE 29. OKTOBER 2014.
Tilstede: Harriet, Iren, Anita, Kjell Arne, Anne (vara for Reidun), Monica, Beate og Vanja

Sak

Utgreiing/vedtak

Ansvarlig/tid

1. 17.mai/korps, veien videre.

FAU vedtok at i fra 17.maifeiringen 2015, å tilby
korpset 15% av overskuddet (etter at alle utgifter og
tildeling til 6. klasse er trukket i fra). Dette er et tilbud
som vil bli evaluert etter 3 år. Korpset har i tillegg
mulighet for å fortsatt ha stands med
aktiviteter/loddsalg etc.

Vanja skriver mail til styrer
i korpset.

Drillen vil få 15% av overskuddet og ha mulighet for
stands.
2. Juleavslutning

3. Kontrakt med Sysco om
utleie bord?

4. Evt.

FLL får mulighet til å ta stands.
Vi håper å få til en hyggelig kveldstund med
opptredener fra alle klassetrinnene. Kiosk med m.a.
pølser og kakemenn. Skolen står for programmet, FAU
som arrangør. Vi kan derfor ha slag i kiosk og evt.
sponsorer.
7. klasse får ha eget utsalg hvor de kan selge varer til
inntekt for klassen.

Dagny informerer klassen

Sysco Arena er bestilt. Vi trenger ca 6 stk til å være
med å rigge tribunen. Kanskje dette kan gjøres
mandags kveld?

Foresatte i 5 kl. vil bli
kontaktet.

Kiosk, og vask av hallen etter arrangementet:

FAU styret med vara (20
stk)

Styret vil kontakte bedrifter og forretninger for å høre
om de kan sponse oss med matvarer og utgifter for leie
av hallen.

Fordeles mellom
styremedlemmene

Vi ønsker å få i stand en kontrakt med Sysco Arena
vedr. utleie av bord. Vi vil kun leie ut bordene til
arrangement som foregår i hallen.

Kjell Arne

Undersøke priser for innkjøp av nye bord, se om vi kan
få en avtale med eks. Sterling.

Vedtak om hvor mye
penger vi skal bruke tas ved
neste møte, når evt.
sponsorinntekter
foreligger.
Våren 2015?

Innkjøp av stoler? Har ikke økonomi til dette nå. Vi
kan låne stoler av skolen. Vi venter å ser hva
situasjonen til Sysco Arena og tilgang til stoler blir.
Mestringskvarteret: Skolen har endret tidspunkt for
når disse holdes. Vi vil kontakte rektor for å høre om
det er mulig at mestringskvarteret kan holdes på
morgenen. Det er flere foresatte som har muligheten til
å komme å se på om morgenen enn midt i dagen.

Vanja

Kontakte lærer som har ansvar for elevrådet om å se
på muligheten for å ha “joggedag” til inntekt for et
veldedig formål.

Vanja

