Referat styremøte 3.10.2016
Tilstede: John, Torstein, Marlene, Birger, Hege samt undertegnede
Tromsdalsdagen avvikles 15. oktober som et friluftsarrangement ved lavvoen i Tromsdalen. Hege,
Marlene og Birger er hovedansvarlig for å få på plass programmet frem til neste møte samt å velge
årets tromsdaling ut fra de innkomne forslag (se punkt under)
1) informasjon utad
-ligger info på facebooksiden vår
-er også delt gjennom "Gutta på skauen"
-plakater er under bestilling, må avklares litt angående program før de blir ferdige
-Birger stilte spørsmål om vi bør annonsere i avisen. Konkluderer med at vi går ut med
pressemelding/snakker med journalister neste torsdag når det forhåpentligvis er avklart hvem årets
tromsdaling blir. Mest sannsynlig torsdag 13. kl 12. John stiller, kan Torstein S og Lars-Ole?
-invitere beboere ved sykehjemmet; Marlene følger opp om de er interessert. Dersom interese,
betaler Bydelsrådet for maxitaxi som kan frakte dem (avgang fra sykehjemmet 10:30). Må avklares ift
veien til lavvoen.
-sende informasjon til skolene; Marlene følger opp dette også. Sender en generell infomail til Reinen,
Tromsdalen og Tromstun. Deretter plakat med program når dette foreligger.
-barnas turlag; Hege har hatt kontakt, ikke fått respons på siste henvendelse. Følger opp.
2)Logistikk
-Det må lydanlegg/mikrofoner/høyttalere på plass. Elektrisitet på stedet. Birger har tilgang til utstyr
gjennom Seniorrevyen. Han snakker med Torstein S og avklarer transportmuligheter. Foreslår av han
evt kan kjøre med sin bil dersom han får tillatelse. Da kan også utstyret stå på denne.
-mat/drikke; Lars Ole har visstnok skaffe brus - må fraktes til lavvoen. Torstein S kjøper 5 kg pølser
(hva med lomper/brød - sennep/ketchup?) John foreslår også at Gutta på skauen(v/Torstein S)
skaffer kaffe og saft og fakturer Bydelsrådet.
3)Årets tromsdaling
Er kommet inn forslag om Hanne eller Wilfred i forbindelse med skytebanesaken. Hanne oppfyller
ikke statuttene, Wilfred gjør dette. Også kommet andre forslag; Helge Stangnes, Morten Lind-Olsen
og "bonden på Berg". Undertegnede foreslo at man evt kunne ha en liten markering til Hanne ift
jobben hun hadde gjort for skytebanesaken. H, M og B enes om en person som årets tromsdaling og
legger frem for styret med kort begrunnelse på møtet onsdag 12. oktober.
4) program - så langt
-innenfor tidsrammen 11-14

-John åpner med å fortelle kort om tromsdalsdagen
-Jens Ingvald får ordet - ca 15 min?
-korpset
-innslag ved Seniorrevyen blant annet sang til Tromsdalstinden
-Helge Stangsnes; kulturhistorie fra Tromsdalen (?)
-spørsmål om hvem i kommunen som jobber med Tromsømarka som er ansvarlig for Tromsdalen ønskelig at den/de kommer på tromsdalsdagen. Marlene (eller Hege?) følger opp.

Neste møte onsdag 12. oktober - kl 18.

Lykke til med oppgavene! -og korriger i vei;) (har sikkert glemt noe...)

Hilde

