Referat Aktivitetskomitéen 08 juni 2016

Til stede: Harald André, André, Werner, Jan Ivar, Ole G, Trond, Anders, Tore og Jens.
Leder ønsket velkommen og inviterte en kjærlig Gud til å hjelpe oss å ta gode beslutninger
for NA og fellesskapet.
Presentasjonsrunde.
12 konspeter lest av Trond.
Dagsorden ble godkjent.
Kassabeholdning:
15755,33
Post ut/inn:
Vi har fått to svar på brevene vi sendte ut til institusjonene, og begge institusjonene som har
svart oss har gitt positive og forståelsesfulle tilbakemeldinger.
Mail fra Michael som ønsker å opptre på Bragdøya.
Saker:
1. Valg:
a) Sekretær  går videre til neste gang
b) Vara Kasserer  går videre til neste gang
2. Bragdøya:

a) Lyd/Lys  Jens har kontroll på dette, han har snakket med leverandør og alt er i rute.
Han vil få kjørt ut mikrofoner og anlegg til speak mandag 18 juli, resten kommer
onsdag 20 juli. Kostnad på lysmann fredag kommer på 1500,
b) Litteratur  vi må informere til gruppene via OSSK at vi ønsker å invitere gruppene i
området til salg av litteratur på Bragdøya i år. Jan Ivar er kontaktperson. Vi bestiller 2
sett med innlederkort, 5 Basic Text og 5 Bare For i Dag til bruk på Bragdøya.
c) Armbånd  500 bånd bestilt, pris 3350,
d) Speak og Møteansvarlig  Vi diskuterte noen forslag til speakere, Jan Ivar arbeider
videre med dette.
e) Betalingsterminaler  Dette er ordnet.
f) Toaletter  Bestilt.
g) Countdown  Jens arbeider med dette.
h) Effekter  Hettegensere er bestilt, lysegrå med NA logo. Tskjorter bestilles, hvite
med sort trykk. Krus må kjøpes inn, trykkes på Varodd.
i) Brannslukkingsapparater  Tore arbeider med dette.
j) Båt  vi får leie en båt av Jan Ivar.

k) Underholdning  Tranqidiots spiller onsdag 20 juli kl 22  23. To rappere opptrer fra
23.15 og utover kvelden. Jens spiller fredag 22 juli kl 22  02. Lørdag 23 juli spiller
Petter og Ole G, tidspunkt litt usikkert enda, men fra ca kl 22  02.
l) Service verv for Bragdøya:
1. Infoansvarlig  Janne
2. Teknisk  Jens
3. Renovasjon  Sondre
4. Registreringsansvarlig 
5. Barneunderholdning 
6. Transport  Trond
7. Leiransvarlig  Olaf
8. Lysansvarlig  Werner
9. Lotteriansvarlig 
10. Effekter 
11. Møteansvarlig  Jan Ivar
12. Sanitær 
13. Saltbua  Marnie / Anita / Andreas
14. Seilloftet  Marnie / Anita Andreas
Møtet ble avsluttet med bønn om sinnsro.
I kjærlig tjeneste,
nestleder

