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Referat Aktivitetskomite møte 10/5  

 
Til stede: Ole Gunvald, Lasse, Tore, Jens, André, Katrin, Werner og Christian. 
 
 
Leder ønsker velkommen og inviterer en kjærlig Gud til å hjelpe oss å ta gode 
beslutninger for fellesskapet. 
 

• Prestentasjonsrunde.  
• 12 konsepter lest av Jens. 
•  6 konsept lest i sin helhet av André. 
• Dagsorden Godkjent. 
• Kassabeholdning: Kasserer ikke til stede. 
• Post/mail: Bekreftelse på parkering, bekreftelse på toaletter. 
• Referat fra forrige møte lest. Kommentarer: ingen kommentar. 
• Referat fra Ossk: Budsjett ble godkjent med forbehold ang 

kull/tennvæske. 
 
 
 Saker: 

1. Retningslinjer for verv og beskrivelse av disse: Godkjent med noen 
små rettelser. Valgprosedyrer godkjent med liten rettelse. 

            
2. Sak fra aktivitetskomitèen i Ossk: Kan leses i ossk referat. 

 
3. Innkjøp av innlederkort og litteratur: Dette blir tatt hånd om. Vi 

trenger nye innlederkort og noen bøker. 
 

 
4. Bragdøya:     

a) Kontrakt: Ordnet og signert. 
b) Budsjett: Godkjent med forbehold. 
c) Parkering: Ordnet. Har fått kart over plassering. Skilting trenges. 
d) Invitasjon: Ordnet. 
e) Speaker og møteansvarlig: Tema til speakere, ”å leve programmet”, 

pluss litt historie. Møteansvarlige finner innleder/speaker. 
f) Lyd og lys: Jens ordner.  
g) Countdown: Jens ordner. 
h) Betalingsterminal: Tore og Tor ordner. 



 
 

 

i) Effekter og armbånd: Vi må sette i produksjon pga leveringstid. Tore 
og katrin mottar filer og iverksetter. Utforming av Logo er bestemt. 
Armbånd er bestllt. 

j) Brannslukningsapparater: Er bestillt til fredag før arrangement. 
k) Toaletter: Er ordnet. 
l) Servicebåt: Lasse kan låne ut lettbåt. 
m) Underholdning: Foreløpig plan. Mandag Akkustisk. Onsdag 

Maktesløse. Fredag Countdown, lotteri og DJ Jenz. Lørdag ? 
n) Servicevillige til Bragdøya 2017: Lister ute hos gruppene. Blir samlet 

inn i juni. 
o) Søppel: Vi prøver å videreføre en form for kildesortering. 
 

5. Eventuelt: a)Robåtutleie på bragdøya: Vi har ikke kapasitet til å stå for 
utleie. b) antall mennesker i vervsbeskrivelsen: Vi søker å ha kun en 
representant fra alle verv på morgenmøtet under arrangementet, men 
ansvaret kan fordeles innad om ønskelig. 

 
 
Bønn om sinnsro. 


