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Referat aktivitetskomité 13. juni 2018 
 

Til stede: Jarle, Anne Randi, Maria, Lasse, Ole Gundval, Kari, Per, Otto 
og Toril. 

 

Velkommen 
• Presentasjonsrunde. 
• NAs konsepter lest av Maria. 
• 7. Konsept lest av Otto. 
• Referat forrige møte lest. Komentarer: litt snakk om bagasjefrakt ut til 

øya.  
• Godkjenning av dagsorden. Godkjent med en ekstra sak ang. møter på 

øya. 
• Referat OSSK. Intet referat. 
• Kassabeholdning: Betalingsterminaler betalt, Armbånd betalt. 

Kassabeholdning ca 10.000,- 
• Post/Mail: Forespørsel fra ”clean design”, de har fått samme tilbud som 

Peter som også kommer. Henvendelse fra et medlem som ønsker å bidra 
til underholdning. 

 
Saker: 

1. Valg:  
a. Vara-Kasserer (3 års rusfri tid, 1 års varighet) Kandidat: Ingen. Videre 

til neste gang. 
2. Bragdøya 

a. Kontraktsmøte – ferdig. 
b. Invitasjon + flyere – ferdig. 
c. Parkering – Leder har sendt flere henvendelser til kontaktmailer på 

lumber. Ikke fått svar. Vi sjekker videre. Vi må gjøre vårt for å få dette på 
plass. 

d. Speaker + møteansvarlig – Lasse og Miriam. Tommy A vil gjerne hjelpe 
tilJ. Temaliste for hele uka fastsatt. Nesten kopi fra i fjor. Nytt i år er at 
møtene i låven kl 10.00 hver dag er åpent, ellers er alle møtene LUKKET. 
Speak er som vanlig åpne. 

e. Lyd + lys –  Dette er i orden. Petter vil gjerne hjelpe PerJ.  
f. Countdown – Per har kontroll på dette.  
g. Salg av litteratur – innkjøp til litteraturgaver gjøres av kasserer.  
h. Betalingsterminaler – ordnet. 
i. Effekter, kopper – Leder og kasserer ordner dette. Er det rom i budsjettet 

øker vi til 100 kopper.   
j. Brannslukkingsapparater – samme avtale som i fjor. 
k. Underholdning – Det blir akustisk på mandag, konsert onsdag, tekno på 

fredag og noe chill på lørdag.  
l. Suppe – Suppe går ut. 



 
 

m. Serviceliste til Bragdøya – Vi skrev liste over verv-ansvarlige.  
n. Barn og ungdomsansvarlig – Øyvind. 
o. Oppdatere førstehjelpsskrin –  Vi drar til til øya tirsdag   19 kl 11, og 

sjekker hva som finnes på loftet 
p. Toaletter – Leder er på saken. Vi bestiller 4 doer. 
q. Renovasjon – Vi hører med Tore som fikset dette ifjor, men ikke avklart. 
r. Handleliste – Leder og nestleder skriver ned hva vi trenger.  

 
3. Eventuelt 
 
 
Bønn om sinnsro 

 


