Prosjektgruppe for WSA EM 2017
Sted:
Marché Vestby
Dato:
27.01.2016
Kl:
17:00
Distribusjon/ deltakerliste:
Navn:
Johnny Blingsdalen NSHK
Øyvind Aas
NP
Stine Oppegaard
NSHK
Tora Kleven
NSHK
Line Marie Løw
NSHK
Marit Ånes
NP
Åshild Kolbu
NP
Gisle Uren
NP
Tone Lise Vilje
NP

Telefon
90029092
90542375
90859638
62598426
92821979
46954637
93494690
91727477
47933054
45401419
95434275
97478544
90169741
99593132

Møte nr 6/2016

E-post
johnny@atlant-entreprenor.no
oe-aas3@online.no
Stine.Oppegaard@nfi.no

vjorg@online.no
l.m.low@medisin.uio.no
marit.aanes.ma@gmail.com
ashild83@gmail.com
gisle@rennfokk.no
tonelisevilje@gmail.com

NP
NSHK
NSHK
NAMK
NAMK

Vibeke Lothe

NAMK 99162066

Vibbel86@hotmail.com

Kopi til:
Jan Kolpus
Lina Stabbetorp

NSHK
NSHK

kolpus@live.no
linastabbetorp@gmail.com

X
Meldt
forfall

ronsdal@hotmail.no

Svein.Erik.Teslo@elverum.kommune.no
solbergmutt@gmail.com
leder@namk.no

Pkt:

Sak:

0

Formål:
Hovedårsak til møte er gjennomgang logo forslag til
arrangementet, dog vil vi se på status for de andre
arbeidsoppgavene.
Logo.
Vi har mottatt forslag fra Monica A. Sundset, Vibeke Lothe
og Anett Pedersveen Kolbu (via Åshild Kolbu), det takker vi
for.
Alle forslagene er fine, dog ser vi nå i ettertid, at vi ikke har
vært flinke nok til å vektlegge den tiltenkte bruken av disse,
noe som legger begrensninger på størrelsen. Det er
essensielt at logoen enkelt kan plasseres inn som topptekst
i word og excel, uten å ta mer plass enn en normal
topptekst. Vi i ledelsen må ta på oss ansvaret for
manglende informasjon om dette.

1.0

X

sofie‐mo@online.no

Anna Sofie Mørland
Olav Rønsdal
Svein Erik Teslo
Marius Hagen
Anita Skagen

95932045

Deltatt
X
X
X

Ansvar:
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Meldt
forfall
Meldt
forfall

-

Annet:

Når det er sagt, er forslaget fra Anett Pedersveen Kolbu, egnet for
innsetting som topptekst og kan enklere utvikles videre til annet
bruk, som effekter og evt. diplom mm.

2.0

3.0

4.0

Det er derfor avtalt at det jobbes videre med noen
justeringer på denne, før den tegnes digitalt.
Vi takker for mottatte forslag fra Monica og Vibeke, kanskje
kan de brukes i andre sammenhenger.
Program.
Line leverte forslag til program på møtet, dette er
utarbeidet sammen med Tora Kleven og Svein Erik Teslo.
Forslaget forutsetter oppstart onsdag, med
veterinærkontroll og åpningsseremoni. Line ber om
bekreftelse på at det er greit at hun kommuniserer direkte
med ledelsen i WSA for videre avklaring av oppstartsdag
mm.
Fremdrift planlegging:
Status fremdrift Iht referat nr. 5.
(her kun omtalt punkter som ikke er ferdig)
Punkt 5.2 Logo, se over.
Punkt 5.4a, Hjemmeside, avventes til logo og program er
helt ferdig.
Punkt 6.0 Stadion kart (ikke hele løypenettet), første utgave
foreligger, men det må anvises flere punkter, så som wc,
vannuttak, løyperetning, grillplass, kiosk, samlingshall,
veterinærbu etc.
Punkt 7.1‐8 Planlegging hjelpemannskaper.
Her har NSHK 22 bekreftede navn på lista, derav 8 plassert
som forslag til nøkkelfunksjoner iht. krav fra WSA.
NP og NAMK må snarest få frem forslag til
nøkkelfunksjoner, da det må på plass for å komme videre
med detaljplanlegging.
Punkt 11.1 Pris medlemskap i NSHK for medlemmer fra NP
og NAMK, her mangler avklaring
Andre saker diskutert:
Matinnkjøp, det er flere kokkeskoler i området, disse tar på
seg matleveranser, og må være en perfekt partner for
dette, hvis det er mulig å få til en avtale med dem.

Referent: Johnny - 29.01.2016
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Åshild Kolbu
følger opp

Line M. Løw

Anita / Åshild

Øyvind Aas
Anita Skagen
NSHK styret

