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Dagsorden aktivitetskomité 9. mai 2018 
 

Til stede: Maria, Per, Jens, Torill, Anne Randi, Otto, Ole Gunvald, Jarle, Miriam, 
Torgeir, Jostein og Lasse. 

 

Velkommen 
• Presentasjonsrunde 
• NAs konsepter lest av Otto. 
• 6. Konsept lest av Torgeir. 
• Godkjenning av dagsorden: Godkjent 
• Referat forrige møte: Litt info om nettinformasjon, ellers ingen 

kommentar. 
• Referat OSSK: Ikke referat fra OSSK. 
• Kassabeholdning: Vet ikke nøyaktig, men kontoen blir tatt hånd om. 
• Post/Mail: Leder informerte om det årlige brevet til institusjoner. Vi har fått et 

par mailer ang Bragdøya. Ikke ”noe stort”.  Leder har svart etter beste evne. 
Bekreftelse fra NETS ang betalingsterminaler.  

 
Saker: 

1. Valg:  
a. Kasserer (3 år rusfri tid, 1 års varighet). Kandidater: Otto er villig. Og ble 

valgt. 
b. Vara-Kasserer (3 års rusfri tid, 1 års varighet) Kandidater: Ingen 

kandidat, videre til neste gang. 
2. Bragdøya 

a. Kontraktsmøte –  Den er ferdig underskrevet. Info fra vår tur til øya: Vi 
kan bruke låven inne på øya. Videre må vi betale litt ekstra for kveldsturer 
med båt, samt at det kreves betaling av passasjerer (50kr). “Badebåten” 
har ikke mulighet til å ta med seg bagasje fra byen fordi det forsinker ruten. 
Vi informerer på nettsiden om dette. 

b. Invitasjon + flyere – ferdig. Vi prøver å få ut invitasjoner. 
c. Parkering – Ikke klart ennå. Vi spør om en bekreftelse fra Lumber. 
d. Speaker + møteansvarlig – Lasse og Miriam valgt til å være 

møteansvarligansvarlige. Vi hare en speaker I boks.  
e. Lyd + lys – Per har ansvaret. 
f. Countdown – Per har ansvaret.  
g. Salg av litteratur – Vi spør en gruppe om å bidra med litteratur til salg i 

effektbua. Vi må også kjøpe noe litteratur+ markeringsbrikker til 
gave(countdown). 

h. Betalingsterminaler – Tore har ordnet dette.  
i. Effekter + armbånd – Tore ordner med effekter, Harald André har ordnet 

armbånd. 
j. Brannslukkingsapparater – samme avtale som i fjor. Vi har en som er 

villig til å hente disse. 



 
 

k. Underholdning – Per arbeider med dette. Vi øker kommunikasjonen 
fremover nå. 

l. Suppe – Anne Randi tar ansvar for dette. Vi hører med kystlaget ang bruk 
av kjøkkenet. 

m. Serviceliste til Bragdøya – er lagt ut hos gruppene. Vi er et stykke på vei, 
men trenger flere.  

n. Barn og ungdomsansvarlig – Øyvind har dette ansvaret. 
o. Oppdatere førstehjelpsskrin – vi tar en tur ut for å sjekke det som ligger 

på loftet på saltebua.  
p. Internettside for Bragdøya – Vi går for nettside, og har en villig til dette. 

Under arrangementet vil den kunne oppdateres daglig. Vi satser på å 
legge ut all nødvendig praktisk info. Leder og nestleder står for kontakt 
med nettansvarlig. 

3. Nar-Anon: Kystlaget er informert om at nar-anon har mulighet til å arrangere 
sitt i uke 29. I år kan de bruke ”seilloftet” hvis de har behov, ettersom vi 
allerede leier det. 

4. Eventuelt: Intet å melde. 
 

Bønn om sinnsro 
 


