
    Asker og Vardåsen Y’s Men’s club   
 

RETNINGSLINJER FOR KLUBBMØTEVERTSKAPET 

1. Sammensetning 
Vertskapet for det enkelte klubbmøtet består av 3 personer. Den som i programmet står først på 
listen, er hovedansvarlig. Vedkommende får i god tid før møtet en påminnelse fra presidenten. 
Dersom noen i vertskapet er forhindret, må vedkommende sørge for at det skaffes vikar. Melding om 
bytte sendes presidenten. 
 

2. Funksjonsområder 
Planlegge og gjennomføre det aktuelle møtet i samsvar med klubbens retningslinjer.  
Sørge for at følgende oppgaver blir ivaretatt: 
 
a. Kontakte foredragsholder og undersøke hva vedkommende eventuelt trenger av utstyr. Spørre om 

reisegodtgjørelse. Denne kontakten bør skje senest to uker før møtet 
b. Sørge for andakt, velge sanger og sørge for musikk til allsang 
c. Kjøpe inn/skaffe til veie det som trengs til enkel servering 
d. Sørge for minst tre gevinster til kveldens utlodning, dele ut ett lodd til hver. Informere om Vipps. 

Klubben har loddbøker 
e. Få nøkler til lokalene av presidenten 
f. Sørge for at lokalene er hensiktsmessig ordnet 
g. Gjøre seg kjent med lydanlegget. Skriftlig instruks finnes begge steder 
h. Sørge for at møtedeltagerne skriver seg inn i møteprotokollen 
i. Takke foredragsholderen med en gave, blomst eller annet innenfor en ramme på ca. 200 kr 
j. Rydde lokalene, vaske opp og låse etter møtet 
k. Etter møtet skal eventuelle kvitteringer på utgifter leveres til kassereren. Kontanter telles og det 

fylles ut regnskapsskjema. 
l.  

3. Møtelederens oppgaver 
Den som leder møtet, skal sørge for at programmet gjennomføres på en god måte. Tidsrammen for 
klubbmøtene er kl. 19 – 21. Serveringen skjer vanligvis ved starten av møtet. Servering, 
informasjonsaker, loddsalg og trekning skal være avsluttet innen kl. 20. Foredragsholder har 45 
minutter til sin disposisjon inkludert kommentarer og spørsmål 
 
Følgende elementer skal være med, vanligvis i denne rekkefølgen: 
a. Åpningsord ved vertskap/møteleder 
b. Enkel servering og loddsalg 
c. Klubbsaker/orienteringssaker ved presidenten eller andre fra styret. 
d. Loddtrekning 
e. Presentasjon og introduksjon av foredragsholder 
f. Foredrag. Kommentarer, spørsmål og svar 
g. Sang og andakt 
h. Bønnen Vår Far som felles avslutning 

 

(Vedtatt av styret 02.11.2022, erstatter tidligere instruks av 13.05.2013) 


