Narcotics Anonymous

Anonyme Narkomane

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

Referat Aktivitetskomite møte 9/8-17
Til stede: Christian, Andre, Jens, Lasse, Ole Gunvald, Katrin, Manuel, Anne
Randi og Tor.
Leder ønsker velkommen og inviterer en kjærlig Gud til å hjelpe oss å ta gode
beslutninger for fellesskapet.
•
•
•
•
•
•
•

Prestentasjonsrunde.
12 konsepter lest av Ole Gunval.
9 konsept lest i sin helhet av Andrè
Dagsorden: Godkjent med en ekstra sak under eventuellt.
Kassabeholdning: Ca 130 000,- Vanskelig for kasserer å vite helt sikkert.
Post/mail: Noe regninger og rapporter.
Referat fra forrige møte lest. Kommentarer: Vi tar med ”nar-anonsaken” i
rapportering til ossk.
• Referat fra Ossk: Ikke noe nytt referat fra ossk.
Saker:
1. Bragdøya:
Evaluering:
a) Nestleder: har gjort seg gode erfaringer fra arrangementet. Ikke for
mye å gjøre. Kanskje inkludere tjenestevillige fra andre områder litt
tidligere. Fokus på tillit til na-medlemmer. Kanskje være mer
sammensveiset i komiteen.
b) Leiransvarlig: Satt pris på å være med helt fra begynnelsen av
arrangementet. Praktisk sett funket leiransvaret bra hele veien.
Lotteriet funket ok. God erfaring å flytte trekningen til lørdag.
c) Seilloftet: funket bra. Første årserfaring gav god erfaring. I tvil om det
å ta ned vaskeliste for seilloftet var beste løsning. Dette er litt
væravhengig. Vi burde kutte musikken i første etasje. Veldig
forstyrrende.
d) Kasserer: Under arrangementet funket vervet ok. Også samarbeid med
kystlaget. Effektsalget viser at vi har for mye effekter. Ca snitt pr.
Registrerte var 370,- Antall registrerte 423 stk.
e) Renovasjon: Har hatt god erfaring fra vervet. Vi burde kanskje ha
opplegg for lettere sortering av flasker, stort søppel (telt, stoler o.l.)
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Kunne med fordel hatt et fast tidspunkt for henting på land slik at vi
kunne møtt på land med fulle dunker. Informasjon og anmodning er
nøkkelord. Kanskje en egen returansvarlig. Brukte all kapasitet på
dunkene vi hadde tilgjengelig.
f) Programansvarlig: tungt å få innledere til tradisjoner. Tre veldig
forskjellige speak, god erfaring.
g) Lyd og lys: litt dyrere enn budsjett, men fornøyd med utstyret. Ønsker
nye krefter inn i vervet.
h) Registrering: Litt mye å gjøre når hun var alene om det. Bør være to.
i) Effektsalg: Positiv tilbakemelding. Men for mye effekter.
j) Saltebuansvarlig: Veldig positiv. Veldig fornøyd for samarbeidet med
leder og nestleder.
k) Sanitæransvarlig: Litt styr med nøkkel til sanitærbygget.
l) Parkeringsansvarlig: Høyere markering av parkeringsområdet. Sende
mld til de vi leide var opptatt/avsperret.
m) Leder: God erfaring, og lærte mye som kan brukes ved neste
arrangement. Lurt å sørge for utfyllende info første dag. Kanskje fast
infoperson. Viktig å sørge for orden i kveldstransporten med båt ift
kystlaget.
Obs: fylle opp førstehjelpskrinet.
Regnskap:
Info gitt fra kasserer. Overskudd ca. 50.000,2. Nyttårsfest. Videre til neste gang.
3. Bragdøya 2017. Videre til neste gang.
4. Eventuellt: Fossumkollektivet/slåsskamp på bragdøya.
Vi rapportere til ossk slik at dette forhåpentligvis kan
Informeres videre via RKM.

Bønn om sinnsro.

