
Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane
  

OSSK, Aktivitetskomiteen 
P. boks 58, 4661 Kristiansand S
aktivitetskomiteen@naossk.org

Aktivitetskomitemøte 13.01.2016
Tilstede: Harald Andre, Øystein, Jens, Andre og Anita

Leder ønsket velkommen. + stille stund.
Leste NA´s 12 konsepter.
Kassabeholdning: 14583,33 kr
Post inn/ut: Masse påmeldinger til nyttårsfesten. Diverse fra medlemmer.

Saker :

1.
Valg sekretær: Rusfri tid 3 mnd varighet 6 mnd. Går videre til neste gang.

2.
Evaluering nyttårsfeiring.
*Registrering: Gikk greit. Vi bør bruke litt tid på å finne ut hvordan registrering skal foregå i 
2016.
*Innkjøp: Ikke overlate kjøttdeig til kassereren. Ellers fungerte det bra.
*Servicevillighet: Gikk helt fantastisk. En gjeng som dro til DK. Dekking og pynting gikk 
bra. Synd at det alltid er det samme medlemmene som gjør mesteparten av servicen. Supert  
med besøk utenbysfra. Aktivitetskomiteen kan bli mye flinkere til å inkludere nykommerer i  
service.
*Aktiviteter for barn: Kan kjøpe inn noen effekter / underholdning.
*Mat: Veldig bra mat. Noe for alle. Ikke sikkert det er noen som er villige til å lage mat til  
festen til neste år. Da må vi tenke på å bestille. Anbefaler å ikke bestille fra Kjell Inges Mat.
*Budsjett/regnskap: Ikke ferdig. Overslagsvis er vi innafor. Gå gjennom regnskap neste møte.
*Ris og ros i forhold til forberedelser. Det tok lang tid med invitasjoner. Det viser seg at å kun 
slenge ut invitasjonsplakater på NA møter ikke er godt nok. Vi må bli bedre til å invitere til  
nyttårsarrangementet. Sende melding til gruppene og spør om vi kan komme å informerer om 
hva aktivitetskomiteen driver med? Ros: Vi fikk det til å fungere bra tross alt.

Booking av lokale neste år. Strandpromenaden. Be Tore sjekke dette.

3.
Skal aktivitetskomiteen arrangere Bragdøya 2016? Aktivitetskomiteen er villige til dette. Vi  
spør OSSK om vi skal arrangere.

4.
Speakerdag: Leder tar med seg til OSSK at vi har et planleggingsmøte for speakerdag 27. 
Januar klokken 18:00. Hvis det dukker opp nok servicevillige arrangerer aktivitetskomiteen 
speakerdag.

Møtet avsluttes med bønn om sinnsro.

Øystein

www.naossk.org


