Narcotics Anonymous

Anonyme Narkomane

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

Referat Aktivitetskomite møte 8/3-17
Til stede: Katrin, Tor, Hogne, Harald Andre, Jens, Ole Gunvald, Lasse, Kim
Andre og Glenn.
Leder ønsker velkommen og inviterer en kjærlig Gud til å hjelpe oss å ta gode
beslutninger for fellesskapet.
• Presentasjonsrunde
• 12 konsepter lest av Tor.
• 4 konsept lest i sin helhet av Jens.
• Dagsorden godkjent.
• Kassabeholdning samme som sist ca 16000,- Kasserer har ikke fått tak i
dokumenter som viser nøyaktig.
• Post/mail. Ikke noe spesielt å anføre
• Referat fra forrige møte lest. Kommentar: Kontrakt med kystlaget er
avtalt, men ikke underskrevet.
• Referat fra Ossk ikke lest. Ingenting aktuelt for oss.
Saker:
1. Valg: Nestleder. Katrin stilte seg villig som nestleder. Hun ble enstemmig
valgt, men trer først inn i vervet fra april p.g.a. krav om rusfri tid.
2. Bragdøya:
a) Kontrakt: Ganske likt som i fjor. Det vil være vertskap på øya i uke 29.
Sender spørsmål om å låne traktor til opprydding siste dag(søndag)
b) Budsjett: Diskusjon, men ser bra ut. Tar med til Ossk.
c) Parkering: Neste gang.
d) Invitasjon. + flyer: Neste gang.
e) Speaker + møteansvarlig: Diskusjon rundt mulighet for
speaker/historiedeling. Ikke klart ennå. Tor var villig til å speake på
mandag. Ønskelig å finne tema til samtlige speak/møter på brgdøya.
f) Lyd/lys: Jens ordner dette.
g) Countdown: Jens ordner dette.
h) Betalingsterminal: Tore ordner dette.
i) Effekter + armbånd: Vi ser ut til å samles om å gå for samme utvalg
som i fjor. Hettegensere, t-skjorter, kopper og armbånd. Alt i
marineblå. Bytter logo til årets utgave.
j) Brannslukningsapparater: Katrin fikser dette.
k) Underholdning: Makteslause og DJjenz ser ut til å være i boks. Sjekker
muligheter for akkustisk innslag.
l) Toaletter: Katrin ordner dette.
3. Eventuelt: Brev til institusjoner. Godkjent med liten rettelse.
Bønn om sinnsro.
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