Narcotics Anonymous

Anonyme Narkomane

OSSK, Aktivitetskomiteen
Vestre Strandgate 19a, 4611 Kristiansand S
akom@naossk.org

Referat aktivitetskomité 11. april 2018
Til stede: Anne Randi, Maria, Gard, Tommy, Kari, Tor og Ole Gunvald.
Velkommen
• Presentasjonsrunde
• NAs konsepter lest av Maria.
• 5. Konsept av Tommy
• Godkjenning av dagsorden: Godkjent
• Referat forrige møte: Kommentarer – leder ga info om Ivan og
Facebooksiden.
• Referat OSSK: Intet referat.
• Kassabeholdning: Vi har foreløpig ingen tilgang, men utgifter blir ordnet.
• Post/Mail: Leder informerte om henvendelse til Nar-Anon. Kontakt
opprettet. Mer info følger senere. Parkering: Dette er ikke i boks ennå,
men utleier er villig til å ordne dette. Kystlaget: de kunne ikke møte 11
april. Vi følger opp saken. Ole informerer når det blir møte med dem.
Brev sendt til NAWS, venter på svar.
Saker:
1. Valg:
a. Kasserer (3 år rusfri tid, 1 års varighet): Ingen kandidater, vi sjekker
muligheter.
b. Vara-Kasserer (3 års rusfri tid, 1 års varighet): Ingen kandidat.
2. Servicedag 5. Mai: Vi stiller opp på servicedagen som ”gjør det enkelt”
skal arrangere etter forespørsel fra OSSK. Vi informerer om komiteens
arbeid. Ole og Anne Randi stiller.
3. Bragdøya
a. Kontraktsmøte – dato? Vi har ikke fått dato pr. Idag. Leder informerer når
han vet. Vi ønsker også en tur ut til Bragdøya.
b. Invitasjon + flyere – Ivan har dette klart i midten av april. Logoen er
rimelig klar. Leder la frem info til invitasjon. Noen justeringer gjort.
c. Parkering – er dette i orden? Ikke i orden ennå.
d. Speaker + møteansvarlig – noen ideer? Et par kandidater sjekkes ut.
e. Lyd + lys – Per ordner dette.
f. Countdown – Per arbeider med dette.
g. Salg av litteratur – har vi fått svar fra litteraturkomiteen? Vi har ikke fått
svar fra litteraturkomiteen.
h. Betalingsterminaler – Tore ordner med dette.
i. Effekter + armbånd – Tore ordner med effekter, Harald André ordner
armbånd. Går for tøybånd.
j. Brannslukkingsapparater – samme avtale som i fjor.
k. Underholdning – Per har forslag til dette. Han kommer tilbake til det i mai.
l. Suppe – Anne Randi tar ansvar for dette.
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m. Serviceliste til Bragdøya – Leder introduserer den under infoen på
servicedagen.
n. Barn og ungdomsansvarlig – Øyvind har dette ansvaret.
o. Oppdatere førstehjelpsskrin – hvem tar ansvar? Vi sjekker når vi er på
Bragdøya. Og oppdaterer derretter.
p. Facebookside for Bragdøya – hvem gjør dette? Litt diskusjon rundt dette.
Vi er ut etter en kanal for å få ut praktisk info under arrangementet. Vi ser
på muligheter hvordan vi kan få ut dette på nett.
4. Eventuelt: Nar-anon: Vi begynner med å snakke med kystlaget, og opprette
en forbindelse mellom dem, og Nar-Anon. Mer info om dette kommer senere.
Invitasjon: Skal vi sende invitasjonen sammen med brevet: brev til
institusjoner blir sent ut uten invitasjon til Bragdøya.
Bønn om sinnsro

