Referat Styremøte 23.04.15
Tilstede: Sigrid Buck, Eivind Fosse, Sindre Eik-Nes, Caroline Nøstvik, Pål Johnsen, Ingrid
Eriksen, Morten Nordal, Christina Holmberg, Nils Martin Ek.

17. Mai:
 Søndag 17.mai 2015 kl.12.00 på Skanzen friluftsmuseum.
 Ambassaden fikser
o Fra catering: Grillmat, tilbehør, øl (2 tønner), vin, brus/vann, kaffe/te.
o Dekker utgifter for kakebaking.
o De har all kontakt med Skanzen, og de tar seg av størstedelen av dekorasjoner.
o De sender ut invitasjoner til alle “celebre” gjester og kontakte media.
 Vafler
o 12L var nok i fjor hvorav 2L glutenfritt  glutenfritt økes i år.
o Ingrid og Morten lager vaffelrøre.
o Alle rullerer på steking slik at ingen blir stående inne under hele arrangementet.
o Caroline og Eivind har vaffeljern.
o Ingrid spør Benedicte om å låne et ekstra vaffeljern.
 Pølser/Lomper:
o Caroline holder kontakten med Ola Lompa  få de til å sende, eller vi får noen
til å hente og deretter sende de ned.
o Ambassaden kjøper inn pølser fra IKEA, NM kontaker ambassaden.
 Kakebakere:
o Alle sprer budskapet om at vi trenger kakebakere  eventuelle kakebakere
føres opp i skjema på Styregruppa.
o Informere på Facebook og Instagram.
 Kor:
o NM snakker med eventuelle sangere  setter sammen et kor/gruppe med
forsangere.
 Høytalere  NM kontakter ambassaden/skanzen om å få låne derfra.
 Leker:
o Hammere, spikere, planker  Pål
o Stylter finnes på Skanzen.
o Skjeer og poteter  NM.
o Premier: melkesjokolade og bamsemums (10+4)  Pål.
 Banner:
o Snakke med Dullova/Faxcvopy  koster €60 /1m2.
o Design  Morten.
 Bord/stoler:
o Drøye til vi ser værmeldingene.
o Hvis nødvendig tar NM kontakt med Murcekova.
 Buss:
o Betales av ANSA-Martin.
o Bestilles av Sigrid/NM.
o Går to runder, første kl.11.30.
 Video til NRK  oppfordre til filming, klippes og limes, sendes inn til neste år.
 Talere:
o Ambassaden.
o Ordfører/Viseordfører.
o ANSA  NM



o Slovakisk  NM spør Trine Dalegården.
Annet:
o Event legges ut av Morten.
o Innkjøp: ballonger, duker, servietter, ekstra papptallerker(?), syltetøy,
kakespader.

Org.kurs:
 ANSA Kosice prioriteres før ANSA Tsjekkia.
o NM holder kontakt med Tsjekkia.
 Finne location mellom Kosice og Martin  ha avstand til flyplass i bakhodet.
Høsttur:
 En hel helg som i år  2-4 oktober.
 Ønske fra flere om å reise til området rundt Krivan.
o Eivind snakker med Såmund om tips.
 Arrangementet må være stort sett ferdig planlagt før sommeren for å ha et tidlig
billettsalg m.m.
Fagseminar:
 ANSA Tsjekkia har valg helgen 24-26.04.
 Hovedkomiteen setter seg sammen selv med 3 representanter fra hvert land.
GF:
 Helgen 31.07-02.08.
 Alle viste interresse for å være med.

