
Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane
  

OSSK, Aktivitetskomiteen 
P. boks 58, 4661 Kristiansand S
aktivitetskomiteen@naossk.org

Aktivitetskomitemøte 08.04.15

Tilstede: Harald Andre, Tore, Andre, Øystein, Jens, Rikke, Tor, Øystein, Arve, Sondre, Roger,
og Jan Erik.

NAs 12 konsepter blir lest.

Kassabeholdning: 9267,82 kroner

Post inn/ut:
Inn: 1. Mail fra leder i regionen, som forteller å ha blitt kontaktet av flere medlemmer som har  
reagert på skrivet aktivitetskomiteen sendte ut til institusjoner o.l som handler om vår 6 
tradisjon. Og lurer også på om det er riktig å ha skrivet liggende ute på NA Norge sine sider. 
2. Mail fra Fossumkolektivet, der Idun Store lurer på om de tolker skrivet de ble sendt riktig 
eller om de misforstår? 3. Mail fra medlem Jonas som skriver på svensk. Han reagerer også på 
skrivet...

Ut: 1.Leder i aktivitetskometten svarer leder i regionen og har en korrespodanse. 
aktivitetskomiteen får medhold i dette som argumenteres mot skrivet, og også det med at det 
ligger ute på NA Norges nettsider. Leder i regionen skriver han tror område sør har best 
peiling og erfaring på hvordan Bragdøya campouten bør arrangeres og stiller seg bak dette.
2. Fossumkollektivet vil få et svar på sin henvendelse og vil bli forklart at de ikke misforstår.

Saker: 

1.
Valg av nestleder i aktivitetskomiteen. (Rusfri tid 2 år, varighet 1 år.)
Går videre til neste gang.

2.
Valg kasserer. (Rusfri tid 2 år, varighet 1 år.) Tore blir valgt.

3.
Lokaler til nyttårsaften. Vi har Slettheia grendehus som en løsning. Det vil ses på flere 
løsninger også.

4.
Bragdøya 2015.
-Ivan har designet en logo vi bruker til årets back to basic arragenment. Vi må sende den 
aktuelle infoen som skal på innbydelesen. (Registreingsavgift kr 400. Parkering kr 100. Info 
om at det ikke blir camping i sinnsrobukta. Grillkull og tennveske vil bli solgt til en rimelig  
pris. Oppdatere innbydelsen med riktig dato, og navn osv...)
-Budsjett. Komiteen diskuterer budsjett som blir presentert av kassereren.
-Toaletter fra rencom. Tore sjekker ut dette til neste gang.
-Speaker/møteansvarlig. Tor tar imot forslag komiteen kommer med til speakere. Når det 
gjelder møtene på Bragdøya foreslåes det at vi får møteledere som vi kjenner til fra område 
sør.
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-Countdownansvarlig. Jens har erfaring med dette og tar ansvaret.
-Effekter. Hva ønsker vi av NA effekter? Hettergenser og t-shorte og kaffikopp med logo. 
Tore sjekker opp i dette.
-Vervsplakater. Vi henger opp vervsplakaten for de ansvarlige i lokalet til aktivitetskomiteen i  
Vestre Strandgt 19 og oppfordrer de som skriver seg opp til tjeneste å stille opp på 
aktivitetskomite møtene. Komiteen vil vurdere hvem som skal være ansvarlige for de 
forskjellige postene til slutt.
-Registreringsbånd. Harald Andre sjekker opp dette.
-Stands med salg av NA effekter. Skal vi inviterre? Vi kan stille en plass til disposisjon for 
litteraturkomiteen. Ønsker vi å ha NA godkjente effekt selgere å gi dem anledning til å selge 
på Bragdøya? Vi ser ærmere på det når vi vet mer neste gang.

Møtet avsluttes med bønn om sinnsro :-)

I felleskap Øystein.


