Referat 14. februar 2018
Til stede: Ole Gundval, Willy, Maria, Per, Harald André, Tor og Rune.
Leder ønsket velkommen og inviterte en kjærlig Gud til å hjelpe oss til å ta gode beslutninger
for komiteen og fellesskapet som helhet.
NAs 12 konsepter i sammendrag lest av Rune.
3. konsept lest i sin helhet av Maria.
Dagsorden opplest og godkjent.
Referat fra forrige møte lest, ingen kommentarer.
Kassabeholdning: 15393,53
Post/Mail: Ingen ny post eller mail siden forrige møte.
Saker:
1. Valg
a. Kasserer – ingen villige, videre til neste gang.
b. Varakasserer – ingen villige, videre til meste gang.
2. Regnskap Nyttårsfest 2017 – til godkjenning i OSSK.
3. Brev til NAWS – Tor og Ole Gundval ordner med dette.
4. Bragdøya
a. Budsjett – er til godkjenning i OSSK.
b. Slagord – Frihet & Ansvar
c. Kontraktsmøte – vi ordner med et møte med Kystlaget. Vi må ta opp dette med
båtkjøring og at de har fått en ny låve vi kan være interesserte i å bruke.
d. Speaker og møteansvarlig – medlemmene av komiteen tenker på dette til neste
gang.
e. Invitasjon – vi hører med Ivan angående invitasjon.
f. Lyd og lys – Per tar dette på seg, ber Jens om hjelp.
g. Underholdning og countdown – Per er kongen av countdown, så han tar på seg
dette.
h. Parkering – Ole Gundval snakker med de det gjelder.
i. Salg av litteratur – vi ble enige om å kontakte litteraturkomiteen angående å få
en avtale på litteratur.
j. Betalingsterminaler – til dette ber vi Tore om hjelp. Vipps ble nevnt, kan dette
være noe?
k. Armbånd og effekter – Harald André tok på seg dette.
l. Brannslukkingsapparater – ingen hast, samme avtale gjelder i år som i fjor.
5. Eventuelt – ingen saker på eventuelt.
Bønn om sinnsro.
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