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Behov for å få styrket funksjoner som vil ha møterett I styret ved behov:
Foreldrekontakt, Kostymeansvarlig, Mikrofonansvarlig, øvingsassistent.

Sak 2 Foreldrekontakt
Vi har behov for en person som kan ta på seg ansvaret for å
organisere arrangementer som medlemmene skal delta på.
Det er vanligvis teaterbesøk og besøk på Generalprøver til
andre teaterlag i distriktet.
Da vil vedkommende være den som tar imot påmeldinger
fra medlemmer og foresatte som ønsker å være med.
Dersom det er behov for transport meldes det inn til
vedkommende om man har ledig plass i bilen eller behov
for plass i en bil. Vedkommende melder da tilbake til lag
som inviterer oss til Generalprøver og bestiller billetter til
teaterforestillinger vi ønsker å se på. Ha kontakt med
kasserer for økonomiske spørsmål.

Sak 3. Kostymeansvarlig
Kostymeansvarlig pr. i dag ønsker å overlate dette ansvaret til
noen av de foresatte som kunne hatt dette som sin oppgave som
foresatt til medlem på Teateret Mitt.
Det er normalt ikke snakk om å sy helt nye kostymer men gjøre
seg kjent med hva vi i dag allerede har av egne kostymer og jobbe
sammen med Instruktør og Leder for å komme frem til kostymer
som skal brukes til vårens forestilling. Vedkommende må lage en
kostymeliste. Det vil være foresatte som hjelper til med
kostymeskift og å holde orden på kostymene under
forestillingene. Nåværende kostymeansvarlig vil hjelpe til ved
behov. Dersom det er noen som kun ønsker å sy ved behov vil de
få oppgaver av kostymeansvarlig og jobbe sammen med
vedkommende.

Sak 4. Mikrofonansvarlig
Mikrofonansvarlig vil ha ansvaret for at medlemmene har
mikrofoner på seg på forestillingen og lage en oversikt over dette
sammen med Instruktør og Lydsansvarlig.
Det er ønskelig at en av de foresatte kunne hatt dette som sin
oppgave som foresatt til medlem på Teateret Mitt.
Vedkommende må lage en mikrofonliste med oversikt over
skuespillere, roller nummer på mikrofon og i hvilke scener den
skal være aktiv. Det vil være minst en fekstra oresatte til som
hjelper til med mikrofonskift og å holde orden på mikrofonene
under forestillingene.

Sak 5. Øvingsassistent
Teateret Mitt har øvinger på mandager og torsdager kl.18.00‐20.00
Det er behov for en stødig voksenperson til å ta imot og åpne
dørene for medlemmene fra kl.17.45 og ha opprop for
oppmøtelisten. Vedkommende hjelper til under øvingene på
oppgaver fra instruktører, hjelpe til om noen blir lei seg, trenger
plaster, vann eller trøst.
Når øvingen for de minste er ferdig kl.19.00 sørger du for at dette
går greit, at de tar med seg sine ting hjem, at de som ikke skal gå
hjem uten å bli hentet venter på de som skal hente dem, låser dem
ut av Bydelshuset osv.
Når øvingen for de eldste er ferdig kl.20.00 passer du på at alle tar
med seg sine ting hjem og låser dem ut av Bydelshuset.

Sak 6. Rydde kostyme/kulisse lager
Kostyme og kulisse lageret er stort sett flyttet fra det gamle
bydelshuset. Det er allikevel behov for noe arbeide her. Vi må
hente ned hobbyplater og hylleknekter fra det gamle lageret og
sette opp hyller på veggen med inngangsdør. Hyllen må være
over døren i hele lengden av rommet.
Når hylle er satt opp må utstyr som kan settes oppå den
plasseres der.
Når det er utført må resterende kostymer og rekvisita pakkes ut
og henges opp eller plasseres i hyller.

Sak 7. Øvingsplan
ØVINGSPLAN FREM TIL HØSTFERIEN

FORSLAG TIL ØVINGSPLAN FREM TIL JULEFERIEN

FORSLAG TIL ØVINGSPLAN FREM TIL FORESTILLING

Sak 8. Spond og Nyhetsbrev
Innkalling til øvinger foregår på Spond og utsendelse av nyhetsbrev
fra hjemmesiden Teateretmitt.no Alle medlemmer og foresatte må
være aktive på Spond, trenger dere hjelp med å komme i gang
snakker dere med Linn.
De nærmeste øvinger vil til enhver tid ligge på hjemmesiden og alle
foresatte må melde seg på Nyhetsbrev på hjemmesiden.

Sak 9. Medlemskontingent
For hver familie må det være ett voksent medlem.
Medlemskontingent for første medlem settes til kr 600,‐ og for
øvrige medlemmer kr 300,‐. Minimums kontingent blir da kr
900,‐ (en voksen + ett barn).
For familier med to barn vil kostnaden bli kr 1 200,‐ (en voksen a
kr 600 + to medlemmer/barn a kr 300 pr barn).
Kontingent betales til konto nr. 3201 35 44394. innen 1. november
2022.
Det er viktig å merke innbetalingen med medlemmenes navn, det
vi si navn på ett/to barn + en voksen.
Kontingenten dekker øvinger, kostymer, sminke, kveldsmat og
mat i forbindelse med lange øvinger for en sesong.
For støttemedlemmer er kontingenten satt til 100,‐ pr.
medlem.

Sak 10. Diverse skjema
1.
2.
3.
4.
5.

Rolleønsker
Kontrakt
Bilder av medlemmer
Fritak for lekser i uke 12, 2023
Sceneregler

Sak 11. Eventuelt
1.
2.
3.
4.
5.

Film fra forrige forestilling, oppdatering
Sminkeansvarlig
Juleavslutning
Medlemsliste ‐ oppdateringer
Trainee for leder av band, akkompagnement til sanger på
juleforestillingen ?

