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Referat Aktivitetskomité møte 08.02.17 
 
Til stede: Katrìn, Tore, Werner, Trond, Lasse og Ole Gundval 
 
Leder ønsker velkommen og inviterer en kjærlig Gud til å hjelpe oss til å ta gode 
beslutninger for fellesskapet. 
 

• Presentasjonsrunde. 

• 12 konsepter lest av Tore. 

• 3. konsept lest i sin helhet av Lasse. 

• Dagsorden: Godkjent. 

• Kassabeholdning: 16086,91 

• Post/Mail: Div korrespondanse med webtjener i OSSK grunnet å gjøre 
referatene til komitéen tilgjengelige på nettsidene til området, sendt mail til 
Lenka for å leie lokalet i Vestre Strandgate pga kontraktsmøte med kystlaget, 
og har svart på mail fra Peter Harwalik og gitt han grønt lys for å komme til 
Bragdøya 2017. 

• Referat fra forrige møte lest. 

• Referat fra OSSK lest. Angående Aktivitetskomitéens spørsmål om vi skal se 
etter en Amerikansk speaker: Området lar komitéen avgjøre dette. 

 
Saker: 

1. Valg: 
a) Nestleder – går videre til neste gang. 
b) Sekretær – Lasse ble valgt for seks måneder (fra mars til og med august). 

2. Bragdøya: 
a) Kontraktsmøte med Kystlaget: Tor og Ole G møter Kystlaget onsdag 22 

februar kl 18 i Vestre Strandgate 19A for å skrive kontrakt.  
b) Budsjett: Dette blir ordnet etter møtet med Kystlaget. 
c) Speaker- og møteansvarlig: Komitéen ser på alternativer til speakere til 

neste møte, vi ber om hjelp fra erfarne NA-medlemmer. 
d) Invitasjon + flyere: Vi venter på utkast fra Ivan. 
e) Effekter + armbånd: Videre til neste gang. 
f) Lyd/Lys: Videre til neste gang. 
g) Parkering: Leder tar kontakt med utleier angående parkering. 
h) Betalingsterminaler: Tore tar seg av dette. 
i) Brannslukkingsapparater: Haster ikke, videre til neste gang. 
j) Underholdning: Vi har allerede De Maktesløse og DJ Jenz i tankene, 

komitéen venter å høre fra andre som er interesserte. 
k) Countdown: Videre til neste gang. 

3. Eventuelt: 
 
Bønn om sinnsro. 


