Narcotics Anonymous

Anonyme Narkomane

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

Aktivitetskomitemøte 13.05.15
Tilstede: Tor, Tore, Ole, Harald Andre, Jens, Andre, Robert. (Øystein kom på
tampen.)
Åpner møtet med en stille stund.
NAs 12 konsepter blir lest.
Kassabeholdning : 8825,82 kr

Post inn: 2 brev.
Post ut: Svar på 2 brev
Referat fra forrige møte ble lest av Harald Andre.
Saker:
1.
-Valg av vara kasserer: Ingen kandidat.
-Valg av Nestleder: Ingen kandidat.
2.
Bragdøya:
-Budsjett: Skrivefeil i sum UT kolonnen. Rettes opp i! Ellers ok. Tas
ut til OSSK.
-Lyd og lys: Har hatt tlf kontakt med Live Prod. Skal ha møte i nær
fremtid.
-Tak kontakt med litteraturkomiteen: Ønsker at de kommer og holder
stand. Sender en mail og hører om de kommer. Harald A gjør jobben
med å sende mail.
-Betalingsterminaler: Tore sjekker dette of får det på plass til juni
møte.
-Ved Kystlaget ordner det til oss. Harald A tar kontrakt og etterlyser
den. Spør også om betaling angående ved.
www.naossk.org

-Toaletter: Er bestillt. Tømming av toaletter ikke ordnet ennå. Tore
ordner dette. Leveres fredagen før arrangementet.
-Speakere: Svenn er klar for onsdagen. Bente H er klar for Lørdagen.
Tor jobber videre med speaker til Mandagen.
-Countdown: Toni (østlandet), Tanya , Dag... Mere neste gang.
-Effekter: 224,- m MVA ( Jakke med trykk) 290,- m MVA Jakke med
brodering) Fra Arendal. T skjorte : 61,25,- m MVA trykk og Krus:
86,25,- m MVA. Diskusjon rundt bordet. Harald Andre sender filer til
Effektansvarlig. Tas videre til trykkeri. Må ha fortgang i saken og
interimstyret må ta avgjørelsen snarest.100 skjorter og 100 hettejakker
med brodering. 34731,- totalt.
-Komitetelefon: Vi må sjekke om komiteens telefon virker? Den
virker! Trenger ny tlf. Tor ordner på Claes Ohlson.
-Parkering: Er i orden! 9000,- i kostnad.
-Brannslokkings app: 30 stk hentes, men må gjøres avtale for henting
10/7? Ole ringer og gjør avtale.
-Infoansvarlig: tar det opp på neste møte. Ringe Janne og høre om hun
er interresert? Harald A gjør det.
-Invitasjon: Sendes på mail til webmaster i alle skandinaviske land og
til alle NA grupper som er tilgjengelige.
-Underholdning: Capital X spiller hip hop 30 min. Jens tar kontakt
med Tom Eirik.
-Workshop: Sende en henvendelse til HI/OI komiteen ang holde en
workshop i forhold til situasjonen rundt brevet til behandlingstedene.
Leder gjør dette.
-Hva gjør vi med behandlingsstedene som kommer likevel? God
diskusjon rundt bordet! Informere OI om situasjonen. Leder gjør dette.
Ringe til fossumkolektivet og høre om de likevell har tenkt og komme
uansett på bakgrunn av brevet komiteen har sendt. Leder gjør dette.
3.
-Nyttårslokale: Leder hører m totalen til neste gang.
In loving service , Jens.
Bønn om sinnsro :-)

