Narcotics Anonymous

Anonyme Narkomane

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

Referat Aktivitetskomité 13.09.2017
Til stede: Ole Gundval, Otto, André og Tor
Leder åpnet møtet med å ønske velkommen og inviterte en kjærlig Gud med for å
hjelpe oss til å ta gode beslutninger.
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentasjonsrunde.
NAs 12 konsepter ble lest av André.
10. konsept lest i sin helhet av Otto.
Dagsorden: Godkjent, men vi fjerner sak 6.
Referat forrige møte: Kasserer rapporterer om at kassabeholdning var
167924,82. En kommentar om at referatet var rotete og lite informativt,
vanskelig å forstå for de som ikke var til stede.
Kassabeholdning: 85627,58
Post/Mail: Mail fra et NA-medlem, 10. konsept (se sak 3). Vi fikk den fysiske
posten ganske sent pga misforståelser. Noe mail fra medlemmer av komiteen.
Komiteen har sendt inn to saker til OSSK.
Referat OSSK: Vi ble bedt om å melde inn to saker til området.

Saker:
1. Valg: Sekretær – videre til neste gang.
2. Bragdøya: Regnskap – foreløpig regnskap godkjent. Vi er nesten i mål.
3. Mail fra et NA-medlem, personlig klage – 10. konsept. Vi kan ikke se at vi i
Aktivitetskomiteen har gjort noe ureglementert her, og lurer på hva eller hvem
dette gjelder; Aktivitetskomiteen, Leder i Regionen, Webkomiteen eller OSSK?
Vi sender et svar og stiller et spørsmål om dette.
4. Skal vi flytte møtet til kl 18.00? Vi flytter møtet til kl 18.00 fra og med 8.
november 2017.
5. Spørsmål til OSSK: Ønsker området Nyttårsfest 2017? Vi ønsker dette og
kasserer har utarbeidet et foreløpig budsjett.
6. Spørsmål til OSSK: Ønsker området Bragdøya 2018? Vi venter med dette
til regnskapet for årets Bragdøya arrangement er godkjent av gruppene i
området.
7. Eventuelt:
a. Sak til neste gang: Skal vi ha en Varakasserer?
b. Sak til neste gang: Skal vi finne en måte å selge effektene vi har til overs
etter årets Bragdøya arrangement på?
Bønn om sinnsro.
Referent
Just for today

www.naossk.org

