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Leder ønsker velkommen. Tilstede: Harald Andre, Tore, Andre og Øystein. 

 

12 konsepter for NA tjeneste blir lest av Øystein. 

 

Kasserer rapporterer: Det står 9946,52 kr på kontoen til aktivitetskomiteen. Av 

dem så utgjør 940 kr 7.tradisjon fra nyttårsfeiringa. 

 

Post inn/ut: Brev fra Lenka. De tilbyr seg å leie lokaler til aktivitetskomiteen i 

Vestrestrandgate 19a. 

 

Interimsstyret i aktivitetskomiteen blir enige om at vi skal flytte inn i lokalene i 

Vestrestrandgate 19a og holde komitemøtene her. OSSK vil ta seg av 

leiekontrakten. 

 

Gjennomgang av hvilke verv som er tjent i aktivitetskomiteen:  

Leder (rusfri tid 2 år, varighet 1 år) Harald Andre valgt av OSSK i oktober 2014. 

Nestleder (rusfri tid 1 år, varighet 1 år) ikke tjent. 

Kasserer (rusfri tid 2 år, varighet 1 år) Andre valgt av komiteen i November 

2014. 

Varakasserer (rusfritid 1 år, varighet 1år) Tore valgt av komiteen i April 2014. 

Sekretær (rusfri tid 1 år, varighet 6 mnd) Øystein valgt av komiteen i Januar 

2015. 

 

Saker: 

 

1. 

Valg av sekretær. Øystein blir valgt av komiteen. 

 

2.  

Evaluering av nyttårsaften 2014. 

*Registrering: Gikk bra. Kasserer og varakasserer satt og registrerte den første 

timen, etter hvert gikk det av seg selv. 

*Innkjøp: Gikk greit. Komiteen gjorde innkjøpene på Rema 1000 i 

Tordenskioldsgate der vi har fått til en avtale som gjør at vi kan gå der og 

returnere varer som ikke blir brukt og refundere. Daglig leder på Rema tilbyr 

aktivitetskomiteen å opprette en konto her, slik at vi kan få denne ordningen på 

innkjøp komiteen gjør. Vi diskuterer dette og finner ut at dette er en god ide 

også med tanke på enklere å holde styring på kvitteringer og oversiktlighet med 

tanke på regnskapet som skal føres. 



 

 

*Servicevillige til nyttårsarrangementet: Komiteen opplevde litt dårlig 

servicevillighet. Og diskuterer hva som kan ha vert årsaken til det. Kanskje det 

har hatt noe å gjøre med at det ble litt kluss med service listene som ble sendt 

rundt i gruppene. Dette er lister som tjeneste villige NA medlemmer kan skrive 

seg opp på i forkant av arrangementet for å gjøre service oppgaver. Mulig vi var 

tidlig ute med å levere dem ut, og det var kluss med å få dem inn i tide til det 

ekstra møtet vi hadde i komiteen før nyttårsaften. Det endte i hvert fall opp med 

at det ikke var så mange som skrev seg opp på listene. Så det poengteres i 

etterpåklokskap at det er viktig å få på plass dette før et arrangement. 

*Dekking og pynting: Fungerte bra. Leder fikk med seg et par og gjorde en god 

jobb. 

*Kjøkken: Det var flere behjelpelige til oppvask og rydding, ingen nevnt og 

ingen glemt. 

*Kaffekoking: Kaffe ble kokt for å si det sånn sett. 

*Underholdning/barneunderholdning: Toastmaster gjorde en utmerket jobb. 

Quizen var litt for lang. Dikt og vitser var en suksess. Komiteen fikk 

tilbakemeldinger om at underholdninga var bra. Roger gjorde en god opptreden 

med å spille gitar. Det var litt synd at han fikk spilletid så tett opp til klokka 12 

når rakettene smeller av. 

*Mat: Litt dyr mat i forhold til at den er ganske middelmådig. Og vi opplevde 

dårlig service på leveringa av maten, spesielt med tanke på at remediene maten 

blir levert i forsvinner når leverandøren drar. Aktivitetskomiteen blir enige om å 

sjekke ut mulighetene for å få en bedre leverandør av mat, eventuelt lage noe 

selv til neste nyttårsfeiring.  

*Budsjett og regnskap: Vi har fått et underskudd på regnskapet til 

nyttårsarrangementet. 6294,65 kr i underskudd. Dessverre ble vi 30 færre 

påmeldte en vi hadde forventet og budsjettert for. En annen forklaring på at vi 

gikk i underskudd, er at komiteen ble fortalt av noen medlemmer som ikke 

hadde betalt inn middagen på forhånd at de ville komme og spise. Derfor ble det 

ikke avbestilt mat fra leverandøren selv om vi var klar over at de så ut som det 

var ganske få påmeldte til middag før arrangementet. 

*Eventuelt: Vi får ikke leie offisersmessa nyttårsaften 2015. Så vi bør ha en sak 

i komiteen tidligst mulig hvor vi vil leie lokaler og holde nyttårsfeiring i år. Vi 

blir enige om å ta denne saken på aktivitetskomitemøte i Februar. 

 

3. 

Skal aktivitetskomiteen arrangere Bragdøya 2015? Vi spør gruppene på OSSK 

møte i Januar 2015. 

 

4. 

Bør lederen i aktivitetskomiteen trekke seg etter et solid underskudd på 

nyttårsaften? HELL NO! 

 

Møtet blir avsluttet med bønn om sinnsro. Referat: In loving service, Øystein. 



 

 

 

 

  


