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Referat aktivitetskomité 14. mars 2018 
 
Til stede: Tommy, Maria, Anne Randi, Ole, Lasse og Rune. 
 

Velkommen 
• Presentasjonsrunde 
• NAs konsepter lest av Rune. 
• 4. Konsept lest av Ole. 
• Godkjenning av dagsorden: Godkjent. 
• Referat forrige møte: ingen kommentarer. 
• Referat OSSK: Budsjett for Bragdøya ble godkjent i februar. 

Regnskap for nyttår godkjent i mars. 
• Kassabeholdning: Beløpet ikke tilgjengelig på møte. Se forrige 

referat. 
• Post/Mail: Mail fra Peter, han vil gjerne selge effekter på 

bragdøya. 
 
Saker: 

1. Valg:  
a. Kasserer (3 år rusfri tid, 1 års varighet): Videre til neste 

gang. 
b. Vara-Kasserer (3 års rusfri tid, 1 års varighet): Videre til 

neste gang. 
Vi bør få på plass disse vervene. 
 

2. Brev til NAWS: Tor og Ole utformer et brev ang 
behandlingsinstitusjoner     til NAWS. 
  

3. Bragdøya 
a. Kontraktsmøte – Ole prøver å få til et møte med kystlaget 11/4-

18. 
b. Invitasjon + flyere – Ivan har dette klart i slutten av mars. 
c. Parkering – Dette er ikke i orden ennå. 
d. Speaker + møteansvarlig – Diskusjon rundt dette. Noen navn 

på blokka. Jobber videre med dette. 
e. Lyd + lys – Per ordner dette, får hjelp av jens. 
f. Countdown – Per arbeider med dette. 



 
 

g. Salg av litteratur – har vi fått svar fra litteraturkomiteen? De 
kommer tilbake med svar. 

h. Betalingsterminaler: Tore ordner det. 
i. Effekter + armband: Harald jobber med det. 
j. Brannslukkingsapparater – samme avtale som I fjor. 
k. Underholdning – Per har forslag til dette. Vi er interessert. Per 

kartlegger kostnader til april. Maktesløse sjekkes. Vi er 
interessert i Roger K. Er vi åpne for at programmet kan utvides. 

l. Suppe: Anne Randi er villig til dette. Vi håper på å få dette til. 
m. Serviceliste til Bragdøya: Leder og nestleder jobber med 

dette. 
n. Barn og ungdomsansvarlig – Øyvind har dette ansvaret. 

4. Facebookside for Bragdøya 2018?: Vi er positive til dette. 
Undersøker nærmere. 

5. Eventuelt: 1.Brev fra Peter: Vi ber han komme fra mandag. 
                  2. Ossk har bestemt at vi skal kontakte nar-anon. 

                              ang samarbeid på Bragdøya: Vi sender en mail. 
                           3. Oppdatere førstehjelpskrin: Dette blir gjort. 
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