Møte– og grupperom Mo Gård - 2019
Møterommet i Stabburet
Det tidligere stabburet på Mo Gård er innredet med et samlingsrom i 1. etasje og et møterom i 2. etasje. I tillegg har stabburet eget toalett.
Samlingsrommet har god plass til 25 personer plassert rundt 5
mindre bord. Rommet er utstyrt med serveringsbenker og kjøleskap som er tilpasset servering av forfriskninger og eventuell
enkel matservering. Rommet har også veggmontert TV.
Samlingsrommet fungerer godt som ”pauserom” når man har
lengre møter hvor det kan passe med kortere avbrekk.
Møterommet i 2. etasje har plass til fra 16 til 24 møtedeltakere
avhengig av om man ønsker å sitte ved langbord (100 eller
150 cm bredt), i hestesko eller som ved forelesning.
I et mindre rom tilknyttet møterommet finnes egen serveringsbenk med kjøleskap for servering av kaffe/te under møtene.

Møterommet med oppsett ”hestesko”

Møterommet med oppsett ”langbord”

Møterommet med oppsett ”forelesning”

Samlingsrommet i 1. etasje

Møterommet i Fiskeboden
I fiskebodens 2. etasje er det innredet et større møterom med
fast oppsett med langbord. Rommet har plass for inntil 30 møtedeltakere.
I den ene enden av rommet er det serveringsbenk med kjøleskap hvor det settes frem forfriskninger som vil være tilgjengelig under møtet.

Møterommet i fiskeboden - passer også godt til f.eks. vinkurs

I husets 1. etasje finnes et større vrimleareal med stor benkplass til enkel servering i pauser. Dette arealet ligger i tilknytning til hovedhusets terrasse som vil være et ideelt samlingsareal når været er fint.
I tilknytning til vrimlearealet i 1. etasje finnes det eget toalett.

Tilgjengelig teknisk utstyr
Møterommene er utstyrt med følgende tekniske utstyr som
gjester kan benytte seg av:
Stabbur Fiskebod
Trådløst internett
Kabeltilkobling internett
Prosjektør
- med VGA-kobling
- med HDMI-kobling
- med høytalere
TV m/ VGA/HDMI kobl
Whiteboard (fast)
Flipp-over (fast)
Overhead (mobilt)
Whiteboard (mobilt)
Flipp-over (mobilt)

De ulike grupperommene
Hvis våre gjester har behov for å disponere flere rom enn de to
foran nevnte møterom, vil vi anbefale at man benytter biblioteket og / eller biljardrommet.
Biblioteket ligger i hovedhusets 1. etasje, og har plass til 6
møtedeltakere rundt et rundt bord. Polstrede møbler, god utsikt
ut mot havet og nærhet til kjøkkenet gjør rommet vel egnet til
avslappede diskusjoner.
Biljardrommet ligger i hovedhusets kjeller og har plass til 6
møtedeltakere rundt et rektangulært bord i god ”skrivehøyde”.
Rettryggede stoler og begrenset utsikt mot havet gjør at dette
rommet er godt egnet til konsentrert og uforstyrret gruppearbeid hvis man ikke lar seg distrahere av at man blir sittende
midt mellom biljardbordet og vinkjelleren.
Gården har flere andre mindre rom som også kan egne seg for
separate diskusjoner og samtaler for grupper på inntil 6 personer.
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I tillegg er møterommene i Stabburet og i Fiskeboden rikelig
utstyrt med stikkontakter slik at møtedeltakere kan koble til og
lade mobiltelefoner, nettbrett, PC’er mv.

Standard servering på møter
Når gjester benytter våre møterom vil det som hovedregel
være satt frem følgende til gjestenes forfriskning;
- Kaffe (filterkaffe)
- Kaffe pulver
- Tea (poser og kanne med varmt vann)
- Mineralvann
- Vann
- Frisk frukt
- Sjokolade
Dette vil stå tilgjengelig på møterommet eller i den umiddelbare nærhet av møterommet.
I forholds avtalte pauser vil det i tillegg bli servert ulike former
for bakverk i sosialrom / vrimlearealer.
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