
Narcotics Anonymous Anonyme Narkomane
  

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

Aktivitetskomitemøte 09.09.15
Tilstede: Harald Andre, Tore, Andre, Øystein, Mats og Tor.

Leder ønsker velkommen.

Kassabeholdning: 157579,92 kr

Post inn/ut: Fakturarer.

Leser referat fra forrige møte.

Saker:

1.
Valg nestleder. Ingen kandidat. Sak går videre til neste gang.
Valg varakasserer. Ingen kandidat. Sak går videre til neste gang.

2.
Regnskap Bragdøya. Kasserer presenterer et foreløpig regnskap. Det vil komme 
et fullstendig regnskap. Dette vil vi vise for OSSK sammen med budsjettet for 
Bragdøya.

3.
Bragdøya 2015.
(A). 
Medlemmer av en institusjon vervet medlemmer på Na arrangemnetet på 
Bragdøya. Hva gjør vi?
Det er en bekreftelse på at det aktivitetskomiteen gjør i forhold til 6. tradisjon er 
viktig og riktig. Det vil alltid være enkeltindivider som vil prøve å dele 
utenforliggende budskap etc. 
Vi bør fortsette å sende brev anngånde NA´s 6. tradisjon til institusjoner vi 
kjenner til. Ansatte er ikke velkomne som ansatte.
Aktivitetskomiteen etterlyser et behov for å ta opp dette temaet i OSSK og 
videre i regionen.
(B).
Hva gjør vi med kystlaget? Kontraktbrudd?
Be om et møte med kystlaget og «rydde opp». Vi har strekt oss lenger enn 
nødvendig med å skaffe skipper når båten streika. Kluss med båter er ikke 
aktivitetskomiteen sitt problem. Når det skjer trøbbel opplever vi at vertskapet 
på Bragdøya kompliserer ting ytterligere. Vi ba tydelig om at vi ikke ønsket å ha 
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vertskap med tilknytning til NA. Vi opplever at kystlaget ikke møtte oss i dette 
kravet vi ble enige om. Dette må kystlaget få tilbakemelding om. 
Leder i Aktivitetskomiteen vil ta en tlf til kystlaget og inkalle til et møte. 
Oppfordre noen fra kystlaget med beslutningsmyndighet og de som var med på 
kontraktsmøtet. Prøve å få det til før OSSK møtet i september.
(C)
Er det ok med institusjonene som kom?
Ikke OK at institusjoner ber NA medlemmer holde kjeft fordi de holder på med 
kveldsmøter. Aktivitetskomiteen vil sende en forespørsel til NAWS og be om å 
få en uttalelse om utfordringene komiteen står ovenfor.
Vi leser en uttalelse fra leder i OI komiteen i UK om temaet med NA Campouts 
og 6. tradisjon.

4.
Budsjett nyttårsaften.
Spør OSSK om det er stemning for å arrangere nyttårsfeiring? Vi bør lage et 
overslag. 50 personer. Vi bør be de som skal spise mat om å forhåndsbetale 
innen 20. desmeber. Harald Andre tilbyr seg å lage koldtbord. Ha en 
kakeansvarlig. Vi blir enige om å ikke bruke Kjell Inge til mat.

5.
Eventuelt.

Leder takker for et godt møte.

Bønn om sinnsro.

I fellesskap Øystein.


