
                      REFERAT AKTIVITETSKOMITEEN 13.02.20 

Til stede:   Anne Randi, Lasse, Otto, Torleif, Tommy, Ole Gunvald og 

Toril 

 

 Velkommen 

 Presentasjonsrunde 

 Anne Randi leder møte 

 

 12 konsepter lest av Lasse 

 2.  konsept lest av Otto 

 Godkjenning av dagsorden: Godkjent, med en kommentar:  sak 

om brev til områdene vedr.Bragdøya, omgjøres til en sak under  

Pkt 5.Eventuelt.        

 Referat fra forrige møte:      Godkjent 

 Referat fra OSSK:  referat ikke kommet 

 Kassabeholdning: 

Beholdning kr 15000 (bufferkonto) 

Overføring kr  2107,- overskudd nyttårsfeiring til OSSK 

 Post/mail: ingen spesifikk post til aktivitetskomiteen 

 

       SAKER: 

1. Regnskapet for nyttårsfeiring 2018/19 er godkjent         

2. Valg 

a) Varakasserer ( 3 års rusfri tid, 1 års varighet) : ingen kandidat 

b) Nestleder       (1 års rusfri tid, 1 års varighet) : ingen kandidat 

    3.Brev/ mail til Kystlaget vedr. Bragdøyaarrangementet: 

       Aktivitetskomiteen sender en mail til Kystlaget, ( kopi til Erik v     

/Kystlaget) hvor vi informerer om at vi ikke avholder arrangementet i 

år, og  at vi takker for det samarbeidet som har vært, og formidler at 



vi ønsker å fortsette det gode samarbeidet ved eventuelt senere 

anledninger. Sekretær lager ett forslag til mail som leder godkjenner. 

4.Hva gjør vi nå? 

Ønsker gruppene i området at Aktivitetskomiteen skal lage ett 

arrangement, og kan gruppene komme med forslag? 

Har gruppene servicevillighet til å arrangere noe? Det er ett 

tankekors at det er lite oppmøte på møtene i aktivitetskomiteen, og 

ønsker gruppene i det hele tatt å ha en aktivitetskomite? 

Aktivitetskomiteen ble i utgangspunktet opprettet i forhold til 

nyttårsfeiring, og Bragdøya arrangementet, og hva med kapitalen 

som står på konto? 

Leder sender det som en sak til OSSK, og gjøres til en sak på neste 

områdemøte i Mars 

 

5. Eventuelt 

Brev til områdene vedr. Bragdøya arrangementet. 

Videre brev/ info til områdene om at Bragdøya ikke blir arrangert, 

faller bort, fordi vi mener det er unødvendig, og ikke vil at ett slikt 

brev eventuelt kan føre til mer splid, eller være årsak til mer negativ 

meningsutveksling. 

Ole Gunvald leser rapport fra OSSK til Regionen, og vi mener den er 

dekkende som en begrunnelse til områdene, om hvorfor Bragdøya 

ikke blir arrangert. 

Aktivitetskomiteen velger å ikke kommentere eller forklare denne 

saken noe videre, enn det som står i rapporten. 

Møtet avsluttes med bønn om sinnsro 




