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Møte i aktivitetskomiteen 08.07.15 
 

Leder ønsker velkommen til siste komitemøte før Bragdøya. Det blir holdt en stille stund for å 

tenke over hvem vi gjør tjeneste for. 

Presentasjonsrunde. Tilstede: Harald Andre, Andre, Øystein, Olaf, Tanya, Tonje, Joachim, 

Glenn, Ole, Jim, Tor, Roger, Tom Eirik, Jens, Sondre, Per og Patricia. 

Dagsorden: 1 Valg. 2 Godkjenning av arbeidsheftet til workshop. 3 Bragdøya. Dagsorden blir 

godkjent. Vi leser NAs 12 konsepter. 

 

Kassabeholdning: Vet ikke saldoen pga problemer med å logge inn i nettbank. Det antas at 

saldoen er ca. lik forrige rapportering. 

 

Leses referat fra forrige møte i aktivitetskomiteen. Det blir kommentert at det er en feil i 

referatet. Clean Design gir 10 % av omesetningen til aktivitetskomiteen. Det blir nå rettet opp 

og det skal stå at: Clean Design gir 10 % av overskuddet til aktivitetskomiteen.  

 

Post inn: Mail fra behandlingsinstitusjon som ønsker å forhånds registrere sine brukere. 

 

Post ut: Leder i aktivitetskomiteen svarer på henvendelsen til institusjonen. Leser mailen høyt 

for komiteen. Denne mailen forklarer på en informativ måte hvorfor aktivitetskomiteen ikke 

ønsker dette. 

 

Saker: 

1. 

Valg: Nesteleder. Ingen kandidater, går videre.  

Valg: Vara kasserer. Ingen kandidater, går videre. 

 

Vi trenger noen til å hjelpe kasserer med tanke på at det ikke er en vara kasserer. 

Tanya er villig til å stille som vara kasserer for en begrenset tid rundt Bragdøya 

arrangementet. Tanya blir godkjent av komiteen til å gjøre denne tjenesten. 

 

2. 

Godkjenning av arbeidsheftet til workshopen: Leder for ad hoc komiteen, som arbeider med 

workshopen forteller aktivitetskomiteen hvordan de har utarbeidet et arbeidshefte. Dette 

arbeidsheftet er relevant for temaet til workshopen. Ad hoc komiteen vil trykke opp 300 

arbeidshefter som kan leveres ut i registreringa og 50 som deles ut til workshopen. Det er 

ønskelig at aktivitetskomiteen tar på seg kostnadene ved å trykke opp heftene. Prisforslaget til 

dette er ca. 2000 kr inkludert mva. Komiteen blir enige i å dekke kostnaden til arbeidsheftene. 

Leder i aktivitetskomiteen forteller at han vil informere om arbeidsheftene ved åpningen av 

arrangementet. Foreslår at det henges opp en plakat i registreringa at de som registrerer seg 

kan få utlevert et arbeidshefte. Arbeidsheftet går i trykken 09.07.15 og aktivitetskomiteen tar 

ansvar for kostnadene. Leder vil delta på workshopen og det er satt av 5 minutter som han vil 

lese opp noen forord og i tillegg dele erfaringer fra tidligere arrangement. Leder leser opp 

disse forordene for komiteen. Kommentarer: Spot on! Dette blir godkjent av komiteen. 

 

3. 

Bragdøya: Leder begynner med å fortelle at det er fint å se så mange deltakere på 

aktivitetskomiteen og er takknemlig for mye servicevillighet. 



 

 

Vi ser på vervsplakaten. Leder forteller litt generell info om å ha ansvar for verv. Og det blir 

fortalt at de som skal gjøre service vil få grundigopplæring til sin tjeneste. 

 

Registrering: Thomas H i registreringa. Olaf blir med frem til Torsdagen. Leser opp 

vervsbeskrivelse. 

 

Effektsalg: Patricia og Tonje tar på seg vervet med effektsalg. Leser opp vervsbeskrivelse.  

 

Infoansvarlig: Janne tar dette. Hun var med å fikk opplæring i 2014. 

 

Leiransvarlig: Per og Line tar seg av dette. Per får utdelt vervsbeskrivelse. 

 

Renovasjon: Sondre tar dette ansvaret. Får utdelt vervsbeskrivelsen. 

 

Spørsmål om det blir miljøagenter på Bragdøya. Svar: Det er opp til dem som er ansvarlige å 

engasjere dem. 

 

Sanitær: Robert har sagt seg villig til dette ansvaret. Er ikke til stede. Han vil bli kontaktet. 

 

Vask saltebu: Kai har sagt seg villig til dette. Er ikke til stede. Han blir kontaktet. 

 

Vask seiloftet: Roger G tar dette. Han får utdelt vervsbeskrivelsen. 

 

Det blir spørsmål angående låsing av byggene der ute. Leder in formerer om at han har nøkkel 

og kan kontaktes ved behov for nøkkel. 

 

Lotteriansvarlig: Leser opp vervsbeskrivelsen. Jim blir godkjent av komiteen til å gjøre denne 

tjenesten. 

 

Leder informerer om hvorfor det er krav om 1 års rusfri tid på verv som involverer håndtering 

av penger. 

 

Handel og transport: Leser opp vervsbeskrivelsen til dette. Det står ingen oppført på lista og 

ingen tar dette ansvaret. Leder forsikrer at dette vil ordne seg og forteller at aktivteskomiteen 

har 3-4 menneskeer til disposisjon som er villige til å ta ansvar for diverse tjeneste. 

 

Opprigg og nedrigg: Tom Eirik og Joachim tar seg av dette.  

 

Parkeringsvakt: Tom Eirik tar med seg vervsbeskrivelsen og formidler den videre til Roar 

som også øsnker å gjøre denne tjenesten. 

 

Barneaktiviteter: Opplyse om dette ansvaret for å se om noen er villige til å gjøre denne 

tjenesten. 

 

Leder spør hvem i komiteen som vil komme ut på Bragdøya på fredag, lørdag og søndag i 

forkant av arrangementet for å gjøre service? Leder lager sin egen oversikt over hvor mange 

som kan regnes med. 

Med tanke på søndag 19. Juli når arrangementet og når arrangementet er i ferd med å avsluttes 

oppfordres alle som vil til å være med å rigge ned og rydde etter oss. 

 

Møtet avsluttes med bønn om sinnsro. In loving service, Øystein. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


