Referat Aktivitetskomitéen 11 mai 2016
Til stede: Harald André, André, Tor, Ole G, Jan Ivar, Tore og Jens.
Harald André åpnet møtet og inviterte en kjærlig Gud til å hjelpe oss å ta gode beslutninger
for NA og ledet oss deretter gjennom møtet.
Presentasjonsrunde.
Jens leste 12 konsepter.
Dagsorden ble gjennomgått.
Kassabeholdning: 
Ingen forandring siden sist.
Post ut/inn:
Noe fra medlemmer.
Referat fra forrige møte leses.
Kommentar fra Ole G om at ny rapport med et par endringer i ordlyd fra speakerdag sendes.
Kommentar fra André om misforståelse angående adhoc for læredagen.
Saker:
1. Valg:
a. Sekretær  går videre til neste gang.
b. Varakasserer  går videre til neste gang.
2.

Bragdøya:
a. Budsjett  sendt til OSSK (vi må bli flinkere til å legge ut budsjettet tidligere).
b. Lyd/Lys  Jens ordner dette.
c. Salg av litteratur  vi kontakter gruppene i området pr email angående salg av
litteratur. Jan Ivar sier seg villig til å stå som kontaktperson. Akom kjøper inn noe
litteratur pluss innlederkort, Tore tar seg av dette.
d. Betalingsterminaler  Tore har kontroll på dette.
e. Armbånd  tre prisforslag, vi går for billigste alternativ som er på 500 bånd for 3300,
inkl mva.
f. Speakeransvarlig  ba om info for hva vervet innebærer, fikk dette. Fokuset blir på
trinn og tradisjoner.
g. Countdown  Jens ordner dette.
h. Effekter  bestemme farge på tshirt og genser, hvitt trykk på lyseblå tshirt og NAs
servicelogo på grå hettegensere.
i. Vervsplakater  henger i lokalene og vi oppfordrer folk til å skrive seg opp.
j. Verv  to personer allerede klare, Sondre tar ansvaret for søppelbåten og Janne tar
ansvaret for plakater.
k. Brannslukkingsapparater  Tore ordner dette.

l.
m.
n.
o.
p.

Parkering  dette er i orden, vi har fått tildelt større parkering i år for samme pris som i
fjor.
Invitasjon  ligger på nett, på nanorge og naossk sine sider. Brev er blitt sendt til de
sammen institusjonene i år som i fjor.
Flyere  vi dropper dette i år, ser ikke nødvendigheten av dette.
Underholdning  vi har fått Tranqidiots til å spille onsdag, vi ser etter flere som kan
opptre denne kvelden.
Workshop  vi har fått tilgang til adhoc komitéen for læredag sitt materiale om vi
ønsker dette. Vi diskuterte våre motiver for å ha en workshop og vi kom fram til at vi
dropper workshop i år.

Møtet avsluttes med bønn om sinnsro.

