
Årsfest 

Komiteen består av 2 par hvor et av de er lederpar samt et par/enkeltperson på topp hvis 

det er satt opp. 

Denne helgen arrangeres årsmøte for avdelingen 

Avdelingen har 2 stk Izettle bankterminaler med tilhørende telefoner. Disse ligger i 

styrerskapet med utfyllende bruksanvisning.  

Avdelingen har også VIPPSnr 15481. 

Minibankkort fås hos kasserer. 

Det står en skanner/kopimaskin i styrerskapet. Denne kan disponeres av komiteene hvis det er behov 

for kopiering 

Nøkkel til styrerskapet ligger i permen. 

Komiteen skal: 

 Oppfordrer komiteen til å ikke bruke engangsutstyr. Det ligger servise, bestikk og glass i 

skapene. Sjekk lagerbeholdning før dere handler. Gi beskjed hvis det er noe av servise/glass 

som er blitt knust, eller noe som mangler, gi beskjed til arrangementskomiteen. 

 Det er kjøpt inn batteriledlys, slik at det er ikke behov for å kjøpe telys. Det skal ligge nye 

batteri sammen med lysene. Hvis det begynner å bli fritt for batteri, gi beskjed til 

arrangementskomiteen. 

 Sjekke at alle nødutganger er tilgjengelig. 

 Cafe-servering til årsmøtet. 

o Servering av gratis kaffe samt salg av vafler, kaker, brus o.l 

o Komiteen må ta kontakt med medlemmer med spørsmål om å bake kake.  

 Det bør være et tilbud til personer med matallergi som laktose/egg/nøtter. 

 Minimum en familieaktivitet eller barne- og ungdomsaktivitet. 

o Familie aktivitet 

 F.eks quiz, karaoke, tacoaften, bingo, stollek, ballonglek, 

o Barnaktivitet 

 Ulike typer leker, disko 

o ungdomsaktivitet 

 F.eks dart/biljardturnering 

 Arrangere fest på lørdag. 

o Musikk til festen ordnes av arrangementskomiteen. 

o Gevinster til loddsalg kjøpes/ordnes av komiteen. 

o Nattmat. 

o Pris på inngang til festen er 150 kr for medlemmer og 200 kr for ikke medlemmer. 

 Sette medlemmene opp vaskelister på huset og sanitærhuset. 

o Det er ofte en del folk på plassen og det blir fort skittent. 

 Så snart komiteen er ferdig med sin planlegging, må informasjonen  

o Sendes til webmaster som legger det ut på hjemmesiden 

o Henges opp på campingens infotavler som henger i gangen på huset og på 

sanitærhuset 

 Flaggheis ved veien lørdag fra kl. 10.00 til kl. 15.00 



 Vaskeliste settes opp etter behov. 

Minner på om at ovenstående er et minimum krav. Det er fullt mulig for komiteen å gjøre andre ting i 

tillegg. 

Husk: Det er styret som har ansvaret for gjennomføringen av arrangementet men kan også ved 

forespørsel, delegere til andre medlemmer. 

Etter endt arrangement: 

Komiteen skal: 

 Føre inntekt/utgiftsskjema – TA VARE PÅ ALLE KVITTERINGENE og legges ved arr.regnskapet. 

 Avstemme bankterminal og kvitteringen skal ligge ved arr.regnskapet. 

 Skrive referat fra arrangementet, alt fra arbeidsfordeling, kakebaking, innkjøp, festen o.l 

 Ta vare på mest mulig myntveksel. Det er vanskelig å få tak i myntveksel. Det skal være 

5.000 kr totalt i veksel til enhver tid. 

 Levere event. retur på innkjøpte varer hvis mulig. 

 Levere minibankkortet, arrangementsregnskapet og pengene til kasserer. 

 Levere arrangementspermen til Line Otterholm eller Elisabeth Johansen.’ 

 Legge all søppel i blåsekker og legge det ut i søppelbuen. 

 Generell vask og rydding på huset. 

Etter endt arrangement SKAL permen leveres til arrangementskomiteen innen 8 dager.  

Det skal føres inntekt- og utgiftsskjema og referat som skal ligge i permen. Inntekts- og utgiftsskjema 

skal også sendes et eks til kasserer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Tips til temafest 

Det er satt opp en liste med forslag for eventuelle temaer som kan brukes. Dette er kun veiledende 

tips som dere i komiteen velger om dere vil bruke eller ikke. 

 Black & white/ red & blue o.l 

o Man kler seg ut med kun disse fargene 

 60/70/80 talls fest 

 Karneval 

 Cowboy og indianer 

 Himmel og helvete 

 Mafia 

 Grilldress 

o Kom i klær som man bruker når man griller på camping 

 Pirat 

 Bad taste 

o Finn de styggeste klærne og dårligste kombinasjonene 

 Kjønnsbyttefest 

o man kler seg ut som det motsatte kjønn 

 Fargeparty 

o Alle går f. eks i hvitt fra topp til tå 

 Come as you are 

o ingen krav til kleskode 

 Lakenfest 

o Alle går i kledd laken 

 Bokstavparty 

o F.eks alle kommer ikledd noe som begynner på bokstaven P. 

o Piker, prester, prostituerte, pin-ups, pilot, psykopat, patriot, pølse, Pippi, pirat, 

polakk, pink. 

 Fotballfest 

 Kom som "det du ville bli når du ble stor" – party 

o Få oppfylt barndomsdrømmen! Ville du bli brannmann, sykepleier, elvis, flyger, politi, 

magedanserinne, gangster. 

 Lue/hattefest 

o Kom med de klærne du ønsker men må ha noe på hodet 

 Maskefest 

o Kom med de klærne du ønsker men må ha en maske 

Listen er ikke utfyllende. 


