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Møte i aktivitetskomiteen 13.04.16 

 

Leder ønsker velkommen. 

 

Tilstede: Harald Andre, Jens, Tore, Øystein, Ole, Olaf, Anders, Petter og Andre. 

 

Leser NA’s 12 konsepter. 

Kassabeholdning: Samme som sist + 7 trad. Overkant av 16000kr. 

Leser referat fra forrige møte. 

Post inn/ut:  

 

Saker: 

1. 

Valg sekretær: Går videre til neste gang. 

Valg vara kasserer: Går videre til neste gang. 

Valg kasserer: Tore blir valgt i perioden frem til møtet i september. 

 

2. 

Speakerdag:  

Leser opp rapport fra speakerdagen. Ole lager noen punkter om evaluering av speakerdagen. 

Leser budsjett og regnskap fra speakerdagen. 

 

3. 

Bragdøya:  

*Enda ikke avtalt kontraktsmøte med Bragdøya kystlag. Regner med å få til kontraktsmøte i 

løpet av uka 16. 

*Budsjett: Finne ut hva det vil koste? Omtrent som i 2015. 400kr i registering. Kasserer 

begynner på en liste med tanke på ting som skal kjøpes inn osv. Komiteen gir full tillit til at 

interimsstyret skal klargjøre et budsjett. 

*Invitasjon: Er sendt ut på web 13.04.16. 

*Workshop: Med tanke på tema vil komiteen spør adhoc komiteen som arrangerte læredagen 

om de er villige til å videreføre arbeidet og arrangere en workshop.  

*Program: Samme som i 2015. 

*Speakeransvarlig: Jan Ivar sier seg villig til dette over telefon. Speakere vil få retningslinjer. 

Neste møte vil det komme forslag til speakere. 

*Countdown: Jens tar på seg dette ansvaret i år også. 

*Armbånd: Sjekke ut prsi. Ta med priser til neste møte. Anders og Jens gjør dette. 

*Underholdning. Jens på fredagen. Ole og Petter på lørdagen fra00:00 til 02:00. Vi spør 

Harald om han kan spille musikk fra 10:00 til 00:00 på Lørdagen. Hvis Harald ikke vil blir 

hele lørdagskvelden til Ole og Petter. Lage et verv med bandkontakt. Vi spør Nils i 

Tranqidiots om de vil spille på onsdagen. Vi vil også spør Tom Eirik og rapperne. 

*Effekter: Samme som i fjor. Vi får priser til neste møte. Ta mindre størrelser på tøy. 

*Serviceplakat: Vi lager en plakat der NA medlemmer kan skrive seg villige til tjeneste. 

Plakaten skal ha et spørsmål: Ønsker du et verv på Bragdøya treffet 2016? Komiteen vil også 

headhunte medlemmer til enkelte verv. 

*Førstehjelp: Sette av 500kr til dette i budsjettet. 

Bønn om sinnsro. 

Referat av Øystein. 


