Narcotics Anonymous

Anonyme Narkomane

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

Referat Aktivitetskomite møte 14 juni.
Til stede: Ole Gundval, Lasse, Anne Randi, Christian, Miriam, Nina, Katrin,
Tore, Andre, Tor og Jens.
Leder ønsker velkommen og inviterer en kjærlig Gud til å hjelpe oss å ta gode
beslutninger for fellesskapet.
•
•
•
•
•
•
•
•

Prestentasjonsrunde
12 konsepter lest av
7 konsept lest i sin helhet av Tor.
Dagsorden ble godkjent.
Kassabeholdning – kr 12 701,62.
Post/mail – mail fra en i tlf.komitèn. Leder ga ut info om NA-Bragdøya.
Referat fra forrige møte lest. Kommentarer: Ingen kommentar.
Referat fra Ossk: Ikke noe referat fra juni å finne på nettsiden.

Saker:
1. Bragdøya:
a)
b) Budsjett: Endelig godkjent.
c)
d)
e) Speaker og møteansvarlig: Møteledere for speakene ble valgt. Tema
for alle møter ble foreslått, og vedtatt.
f) Lyd og lys: Ordnet.
g) Countdown: Under arbeid.
h) Betalingsterminal: Ordnet.
i) Effekter og armbånd: T-skjorter og hettegensere er bestilt med vedtatt
logo. Kopper kjøpes inn av oss, og sendes til preging innen slutten av
juni. Armbånd i stoff er bestilt.
j) Brannslukningsapparater: Ordnet. Vi sjekker med en påminnelse.
k)
l)
m) Renovasjon-skal vi ha grønne søppeldunker? Vi satser på bare
”restavfall”. Og viderefører å bruke dunker som blir kjørt til land hver
dag. Mest praktisk.

www.naossk.org

n) Underholdning-Forespørsel fra Endless-Komiten er positive til dette.
Onsdag før maktesløse ser ut til å være best. Petter på lørdag.
o) Servicevillige til Bragdøya-sette sammen liste av frivillige:
Effektsalg: Maria, Ivar.
Registrering: Janne.
Leiransvarlig/lotteriansvarlig: Anna Randi, Nina.
Avfallansvarlig: Christian, Miriam. Reserve: Lasse. Alle får
opplæring i kjøring av båt. Kystlaget blir informert om dette.
Lyd/lys: Jens.
Møteansvarlig: Jens, Tore og Andrè.
p) Handleliste-vi må kjøpe inn endel til campen. Ole Gundval tar ansvar
når det nærmer seg.
2. Eventuelt: Flytting av morgenmøte under arrangementet til kl 10 ble
nedstemt!
Bønn om sinnsro.

