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Faste arrangement
Hus og arrangement arrangerer flere faste arrangement i regi av klubben.
Disse er:
 Kafe 17de mai
 Julebord
 Romjulsfest
Kafe 17de mai
 Leder hus kaller inn de aktuelle arrangører til et møte, hvor det settes ned en komite som
også utnevner en leder for gjennomføring og planlegging. Komiteen bør bestå av minimum 8
personer.
 Arbeidsoppgaver og ansvarsfordeling på hver enkelt i komiteen
 Lage planer for gjennomføring og vaktliste.
o Arrangere leker for barna osv.
 Lage handleliste
 Meny for tilberedelse og gjennomføring.
o Kaffe, kaker, pølser, brus osv.
 Lapper i postkassene i god tid før arrangementet og via nett
Dette gjøres på forhånd 16. mai:
 Varmen settes på etter behov (Varmepumpe og takvarme)
 Bord settes ut og pyntes.
 Innkjøpene bør være klar på huset.
 Kakene bør være levert
 Leker, premier og lodd må være klar og forberedt.
Julebord
 Leder hus kaller inn til møte, hvor det settes dato og en komite for gjennomføring.
 Bestille musikk
 Avklare med revy om det blir forestilling.
 Sette opp en meny og tilberedelse av den.
 Lage handleliste.
 Lapper i postkasser og info via nett.
 Billettsalg
 Helst bindende og forhåndsbetaling av billettene.
Romjulsfest
 Leder hus kaller inn de aktuelle arrangører til et møte, hvor det settes dato og en komite som
også utnevner en leder for gjennomføring og planlegging
 Bestille Musikk
 Sørge for vakthold
 Ordne premier og lodd for et eventuelt loddsalg
 Sette opp en meny og tilberedelse av den.
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Lage handleliste.
Lapper i postkasser og info via nett.
Billettsalg
Mulighet for forhåndsbestilling av billetter
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