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INFO FRA
HOVEDLAGET
JULETREFEST
Det vil bli juletrefest for
store og små på
Samfunnshuset fredag 29.
des. 00 kl. 17.00 på
Samfunshuset.
Nissen kommer !!!!!!!!
Inngang kr. 25,- for barna.
Gratis for voksne, salg av
kaffe med mer.
ROMJULSMARSJ 2.
JULEDAG 26.12.00 KL.
15.00
Det arrangeres i år som i fjor
romjulsmarsj. Vi tar som
vanlig utgangspunkt fra
Gammelskola.
MØT OPP ..... MØT
OPP.....
Husk også at det er
påmelding til Skicup.

ÅRSFEST....
Årsfesten legges til lørdag 27. januar 2001. De musikalske
innslagene vil bli framført av "Smith & Weston", det ser ut til
at det kan bli underholdning også i år. Ta med godt humør og
møt opp til en hyggelig sammenkomst med musikk, mat og
"nogo attåt".
Det vil også bli satt opp plakat på Joker.

SKI
DATOER FOR SKIGRUPPA
9.
27.
13.
20.
27.
1.

jan.
feb.
mars
mars
mars
april

cup-start
siste cup
merkerenn
klubbmesterskap, langrenn
klubbmesterskap, skiskyting
skisportens/ skiskytingens dag

I tillegg arrangerer vi noen renn:
6.
20.-21.
3.
31.

jan.
jan.
feb.
mars

skiskytterenn, normalprogram
todagers-renn, langrenn (Ånnerdilten)
KM, sprint, skiskyting
Supersprint, avslutningsrenn, skiskyting

ÅRSMØTE I SKONSENG
Personer som vil hjelpe til med cup og/ eller renn kan ta
UL. 2001.
kontakt med Rune Korsvik eller Kari Brekke Arnesen. Vi
trenger folk både i løyper og på kjøkken.
Årsmøtet vil bli avholdt på
Gammelskola onsdag 24.
januar kl. 18.00. Saker som
medlemmene mener bør tas
opp, må være styret i hende
senest onsdag 10. januar
2001. Disse sakene sendes
skriftlig til:
Skonseng Ungdomslag
v/ Hovedlaget
Sagheiveien 1
8615 SKONSENG
Styret håper at flest mulig av
medlemmene har anledning
til å møte opp.

ETTERLYSNING
På skolen finnes det noen klassebilder fra nyere tid, ca. 1981,
og noen få fra 50-tallet. Det kunne vært kjekt å fått satt opp et
lite bildegalleri på skolen/ samfunnshuset av flest mulig bilder.
Er det noen som har noen som det går an å kopiere opp?
Ta kontakt med Kari Brekke Arnesen

BARNESIA
- Jeg elsker dyr,
erklærte vegetarianeren
- Ja vel,
sa kameraten
- men hvorfor spiser du opp foret deres da ?

- Hva koster disse skoa ?
spurte blondinen
- 100,- kroner og ett kyss,
svarte mannen bak disken
- Jeg tar dem,
sa blondinen
- Betal mannen er du snill, bestemor.

Den som ler sist, er treg i oppfattelsen !!!!
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Messe på gammelskola.
Det ble arrangert messe på gammelskola
26.11 00 Messa var i regi av hovedlagret.
”Formannen” Anne Lise Kvåle, med
hjelpere sto for matservering. Middag som
var lapskaus og rømmegrøt. Det ble også
servert kaffe og kaker. Hovedlaget hadde
også ett julelotteri.
Det var 7 utstillere, hvorav 3 som ikke var
fra bygda. Hovedlaget fikk en netto på 8500
kroner.
Det ser ut som dette kommer til å bli en årlig
tradisjon. Messa ble en heidundrene fest for
alle parter. Det var ca. 280 besøkende.

Dette er fra
Solfrid og Geir
Stormo sin stand.

Og fra

Grete Grubstad
sin stand.

Hvor er
Kari Brekke Arnesen og
Kirsten Alte ?

Adventskonsert Skonseng skole og Ungdomskorps 1. søndag i advent 3. desember 2000
Ke har vi ikke i bøgda !!!

I år som i fjor holdt Skonseng
skole og Ungdomskorps
adventskonsert på Skonseng
og Røssvoll samfunnshus. Det
ble på mange måter vellykket
med både fin musikk, sang og
latter. Jeg tror nok at
julestemningen kom snikende
litt inn på alle og en hver som
var til stede, til tross for at
førjulstida ofte er mer
stressende enn "kosende."

Korpset er som alltid veldig
dyktige med god trøkk.
Nissedrill med C-moment,
et nydelig nissekor som var
sjarmerende flinke. Solister
som sang aldeles nydelig,
og en prest som har
skuespillertalent, og er helt
unik.
Hva mer kan man ønske seg
? Ingenting !

Blant de ca. 45 som var til
stede ble det trukket mange
fine gevinster. Så noen fikk
både åndelig og jordisk føde
med seg hjem.

Vil Skonseng Ungdomslag aktiv. Fotballgruppa manglet
bestå ?
ledere to år på rad ved det
ordinære årsmøtet, men
Som en tidligere leder,
heldig vis dukket det opp en
nestleder av hovedlaget i SUL
villig sjel i tolvte time på det
og medlem, leder av
ekstraordinære årsmøtet, som
valgkomiteen, føler jeg meg
måtte avholdes ene og alene
ganske kompetent til å
fordi det ikke var noen som sa
komme med en tankevekker
ja ved et tidligere tidspunkt.
til bygdas befolkning, og aller
Dette kunne lett ha endt med
helst til SUL sine
at fotballgruppa også kunne
medlemmer.
ha vært borte både i år 1999
og år 2000.
I de årene jeg var med å drev
Som en følge av disse
lagsarbeid fikk jeg mange fine
problemene, som både jeg og
venner og kontakter som var
andre med meg har opplevd
med og dro lasset sammen
med verv i SUL, vil jeg
med de styrende organer
komme med et forslag på
innenfor alle grupper i laget.
årsmøtet om å fordele
Men dessverre er det mangen
kostnadene og inntektene på
primus motor som etter
en noe annen måte enn det
mange år begynner å kjenne
som har vært praksis hittil.
kjøret, for at barn, unge og
Hvis man ser inn i
voksne skal ha et så allsidig
næringslivet i dag, er det å
fritidstilbud som mulig her i
splitte mellomstore bedrifter
bygda. Noen av problemene
inn i mindre selvstendige
som viser seg er å få et JA fra
enheter for å se om de enkelte
foreldre ved spørsmål om de
enhetene er drivverdige, tror
kan delta på dugnad for å
jeg faktisk at det kan ha en
skaffe de nødvendige midlene
viss sammenligning med hva
som må til for at SUL skal
SUL driver med i dag. Hvis
kunne opprettholde dagens
laget skal være så tungt å
aktiviteter. Et enda alvorligere
drive at det ikke er noen som
problem er at valgkomiteene
"gidder" å stille i de
sliter med å få personer inn i
forskjellige vervene, og da
styre og stell i sentrale verv.
spesielt i hovedstyret,
Dette er såpass alvorlig at det
risikerer man at gruppene
kan være et "Være eller et
dukker under. Men det verste
ikke være" for hele
ville jo være om selve
organisasjonen Skonseng
hovedstyret skulle måtte legge
Ungdomslag. Som et
ned sin virksomhet, for da er
eksempel kan nevnes at det
det i hvert fall ikke noe som
ikke kunne fremskaffes leder
heter: Turngruppa,
til turngruppa ved årsmøtet i
Skigruppa, Fotballgruppa
januar 2000, så nå er den
eller Klubben. Så for at dette
undergruppen ikke lengere
ikke

skal skje, mener jeg det er på
tide å lette byrdene på
hovedstyret i SUL, og la
undergruppene sørge for sin
egen økonomi. Det er jo tross
alt de samme personene som
brukes til for eksempel
bingoen enten det er
hovedstyret som administrerer
det, eller undergruppene selv.
Etter som at motstanden nå er
blitt så stor for å dra å delta på
bingo, er det kanskje
økonomiske innsparinger eller
andre former for inntekter
som må til i undergruppene
for å få julene til å gå rundt.
Men det er tross alt kun snakk
om ca. 4 timers arbeid en
gang i året på ca 100 personer
for å delta i ca. 30
bingorunder noe som vil gi en
inntekt på mellom 40.000,- og
60.000,- kroner til laget.
De tallene som kommer fram
på de neste to sidene er kun
en skisse med hypotetiske tall,
men i det forslaget som jeg
kommer til å legge fram på
årsmøtet i slutten av januar,
kommer jeg til å bruke de
faktiske budsjett tallene som
styret i SUL kommer til å
presentere lagt inn i mitt
alternative budsjett. Hvis DU
synes dette er bra tanke,
idiotisk tanke eller en helt
sinnssyk tanke, ja da bør DU
komme på årsmøtet å ta denne
diskusjonen sammen med oss
andre som møter.

Tankevekker fra Trygve.

Skonseng

Ungdomslag

Forslag til alternativt
budskjett fra 2001.

Hypotetisk Nytt forslag
Budsjett Til
for 2001 Hovedstyret
2001.

2001.

12 000,00
70 000,00
14 000,00
0,00
0,00
45 000,00
17 500,00
2 600,00
15 000,00
4 000,00
6 000,00
0,00
1 500,00
187 600,00

12 000,00
26 400,44
14 000,00
0,00
0,00
0,00
17 500,00
15 000,00
4 000,00
6 000,00
0,00
1 500,00
96 400,44

1 100,00
1 400,00
2 500,00

1 100,00
1 400,00
2 500,00

2 000,00
5 000,00
4 000,00
2 000,00
6 000,00
1 200,00

2 000,00
5 000,00
4 000,00
2 000,00
6 000,00
1 200,00

20 200,00

20 200,00

5 000,00
0,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00
7 000,00
11 000,00
2 100,00
2 500,00
17 000,00
7 000,00
10 000,00

5 000,00
0,00
5 000,00
5 000,00
5 000,00

Nytt forslag Nytt forslag
Til
Til
Skigruppa Fotballgr.
2001.

2001.

32 146,42

11 453,13

22 500,00

22 500,00

1 300,00

1 300,00

55 946,42

35 253,13

0,00

0,00

0,00

0,00

Driftsinntekter.
3010 Medlemskontingent 2001.
3201 Offentlige tilskudd.
3400 Leieinntekter. Gammelskola.
3500 Salgsinntekter Adventskalendere.
3510 Drakter lag.
3610 Bingo.
3625 Årsfest .
3630 Juletrefest
3635 17-mai.
3645 Div. fest.
3710 Reklame/Annonser.Mauren.
3750 Sponsor/Samarbeidsavt.
3900 Andre Inntekter.
Sum Driftsinntekter.
Driftskostnader.
Stevne og Aktivitetsutgifter.
4001 Deltagelse i andres stevner.
4310 Utdanning/Kurs.
Sum Stevne og Aktivitetsutg.
Administrasjons, Møter og Markedsføring.
5110 Møteutgifter.
5210 Administrasjonsutg.
5220 Godtgjørelser.
5250 Telefon.
5310 Informasjon Mauren.
5410 Markedsføringstiltak.
Sum Adm. Møter og
Markedsføring.
Anlegg/Maskiner, Drift og Investering.
6010 Investering i Gammelskola.
6020 Investering i Fotballplass.
6210 Inventar.
6310 Lagsmatriell.
6510 Drift av gammelskola.
6512 Strøm Lysløype.
6513 Strøm Gammelskola.
6514 Strøm Hoppbakke.
6515 Strøm Fotballplass.
6516 Strøm Skiskyteranlegg.
6610 Vedlikehold Anlegg.
6620 Drift av baner/anlegg.

7 000,00
11 000,00
2 100,00
2 500,00
17 000,00
3 000,00
5 000,00

4 000,00
5 000,00

6800 Forsikring.
6810 Landleie.
6910 Avskrivning Scooter.
Restavskrivning.
Sum Anl./Mask.

9 500,00
4 050,00
0,00

3 000,00

3 250,00
4 050,00

3 250,00

Drift og Invest.

90 150,00

34 000,00

41 400,00

14 750,00

0,00
0,00
19 000,00
1 100,00
7 000,00
600,00
1 200,00
0,00
28 900,00

0,00
0,00
19 000,00
550,00

550,00

7 000,00
600,00
1 200,00
0,00
27 800,00

550,00

550,00

45 850,00

11 900,44

13 996,42

19 953,13

8001 Finansinntekter.
8110 Finansutgifter.
8410 Ekstraordinære inntekter.
Sum Finans og

6 500,00
-650,00
5 850,00

6 500,00
-650,00
5 850,00

Ekstraord.poster.

11 700,00

11 700,00

0,00

0,00

57 550,00

23 600,44

13 996,42

19 953,13

-10 000,00

-10 000,00

47 550,00

13 600,44

13 996,42

19 953,13

0,00

Tilskudd, Kontingenter og Avgifter.
Utgifter til Inntektsbringende tiltak.
7520 Drakter lag.
7610 Bingo.
7625 Årsfest.
7630 Juletrefest.
7635 17-mai.
7645 Div.fest.
7620 Div.arr.
7710 Utgifter til reklame/annonser.
Sum Utgifter til Inntektsb.tiltak.
Driftsresultat.
Finans/Ekstraordinære inntekter og utgifter

Resultat før
Fondsavsetning.
Avsetning Scooterfond.
Årsresultat.
Oversk./Undersk.

Fordelingsnøkkel i prosent av utgifter. Sum utgifter 90.150,-

Hovedl i %
37,71

Ski i %
45,92

Kommunale tilskudd er fordelt prosentvis i forhold til utgiftene til hovedlaget ski og fotball.
Bingo inntekter og juletrefest inntekter er fordelt likt mellom undergruppene ski og fotball.
Når det gjelder klubben er det et fast beløp, ca 5.000,- kroner, i overføringer hvert år fra
hovedlaget. Dette beløpet er ikke tatt med i dette budsjettet.

Fotb. i %
16,36

Maurredaksjonen ber våre lesere om stoff til vår lokalavis, og vi oppfordrer også alle
barna i bygda om stoff til barnesia, som er et fast innslag i avisa. Frister for innlevering
av stoff er innen utgangene av FEBRUAR, MAI og NOVEMBER.
Innslag til avisen kan sendes til: Trygve Karstensen Skonsenghagen 93 8615 SKONSENG
Eller på E-mail:
mauren@c2i.net
Mauren er også lagt på internett:
http://home.c2i.net/skonseng/sul/mauren
Besøk gjerne SUL sin hjemmeside:
http://home.c2i.net/skonseng/sul
Redaktør:
Medlemmer:

Trygve Karstensen
Geir W.Stormo, Leif Sætermo, Øystein Mediå, Kari Gåskjønli,
Ann Kristin Alte, Solfrid Stormo, Kristian Rødvann og Kristen Elias Rødvann.

Maurredaksjonen ønsker alle sine lesere og annonsører en

RIKTIG GOD JUL OG ETT GODT NYTT ÅR !

