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

Aktivitetskomitemøte 12.08.15
Tilstede: Harald Andre, Tanya, Tore, Andre, Tonje, Ole og Jens.

Harald A ønsket velkommen. + stille stund.
Tore leste NA´s 12 konsepter.
Presentasjonsrunde =)
Agenda for møtet ble godkjent.

Kassabeholdning: 189110,62 kr
Etterlyser endel regninger for å få regnskapet på plass.

Post inn/ut: Regninger+Rapporter.
Referat fra forrige møte ble lest. Endring om at clean design gir 10% av 
omsetning og ikke overskudd.

Saker :
1.
Valg nestleder – Ingen kandidat
Valg varakasserer – Ingen kandidat

2.
Evaluering Bragdøya 2015.

-Infoansvarlig: Ble utført på engod måte. Trykke noen profesjonelle plakater på 
trykkeri?

-Registrering: Et stort verv som tar mye tid. 2 stk skulle dele dette ansvaret. 1 
stk var mye fraværende. Fungerte ok for den ene.Satt 3 stk i registreringa under 
åpningstiden. Service lista ble «head hunted» og ikke hengt opp på veggen. Det 
var bra! Lister og overlevering av penger fungerte bra! 
NB, husk printe info skriv i forkant.

-Effektsalg: Kunne vært bedre kommunikasjon mellom de 2 som hadde 
ansvaret. Fungerte stort sett bra. Noe store størrelser av t-sjorter og noen kopper. 
Penger og lister fungerte bra! Small og  medium bør vi ha litt mere av i 
forholdtil t-sjorter.

NB! Retningslinjer for alle verv bør være med på Bragdøya for at vi trygger 
servicen som skal gjøres. 2 hovedansvarlige som er likestillte. Lage plakat!!
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-Leiransvarlig: Fungerte bra. Pliktoppfyllende. Slo ned på bålforbud.

-Renovajon: Kan fort bli mye båtkjøring og må da være tilgjengelig. Fungerte 
ok med service og all søppla. Var enklere uten bioavfall, ble også billigere. Flere 
bør kunne kjøre båt og det må være 2 stk ansvarlige i dette vervet.

NB! Skal vi ha service villig ansvarlig til Bragdøya? 1 medlem som headhunter 
villige.

-Sanitæransvarlig: Fungerte helt topp. Toalettene må desinfiseres og ikke vaskes 
med zalo. Kystlaget må ordne dette. Ønsker 2 ansvarlige i dette vervet.

-Vask/rydd saltebua: Måtte bytte ut ansvarlig i dette vervet. Fungerte litt ad hoc 
men gikk ok. Må være 2 stk i dette vervet. Dele rydding og rigging i 2 verv?

-Vask seilloft: Fungerte helt topp! Ønsker at vevene ryddes på loftet så vi får 
bedre plass. 2 møter paralellt? 1 ekstra møte i skikkelig party telt? Bør ryddes 
litt bedre på kveldene.

-Lotteri: Hadde 2 ansvarlige. Glemte litt og samle inn effekter og ha et mottaker 
apparat. Ble informert på åpningsmøte og det er bra nok. + inbydelsen.

-Opprigg/nedrigg: Lister for nedrigg sånn at de ansvarlige kan vite hva de skal 
gjøre før vi reiser hjem. Fungerte tålig bra.

-Handel og transport: Var mye og gjøre de første dagene. Hadde ikke ansvarlige 
til denne servicen. Det bør være 2 stk i denne jobben. Alt ordnet seg. 2 turer om 
dagen? Morgen og kveld?

-Kasserer/ vara: Fungerte bra! Litt mye trafikk på kontoret. Ta vekk 
kaffetrakteren? Samarbeidet godt med registreringen og effektsalg. Kan bli 
bedre på innkjøp i forkant! Kontoret er også samlende for komiteen. Kasserer og 
varakasserer fungerte godt sammen!

-Barneaktiviteter: Se vedlegg/ rapport.

-Parkeringsansvarlig: Se vedlegg/rapport. Trykke p bevis i forkant av 
arrangementet.

-Møteansvarlig: se vedlegg/rapport. Trykke p bevis i forkant av arrangementet.

-Teknisk ansvarlig: Fungerte bra. Ønsker 2 ansvarlige i denne jobben. Head 
hunte!! Konsert inne?



-Leder: Fungerte bra. Kan ta vare på seg selv!! Var samlende for komiteen.

-Workshop: Planlegging gikk bra. Gjennomføringen var også bra.

Saker til neste gang:
1.
Adiktologi akademiet vervet medlemmer på NA Bragdøya. Det er ikke greit!!

2.
Hva gjør vi med kystlaget?

3.
Er det ok med institusjonene som kom?

Bønn om sinnsro.
Jens


