
Aktivitetskomitemøte 12.10. 2016 

 
 

Javel, se det! 

 

Stund stillhet 

 

 

Tilstede: Harald Andre, Katrin, Anders H, Anders B, Jens, Ole, Marna, Tore, Lasse, Trond, Jan Ivar, 

Nils Erling. 

 

Konseptene lest 

 

 

Kassabeholdning: 14981 kr overført til Bragdøya og OSSK. 55387 kr til Bragdøya. Overskudd? 

 

 

Post: Sendt over post til gruppe som ba om det og invitert til møte for observasjon i 

aktivitetskomiteen. 

 

 

Saker: 

 

1) Valg kasserer 

2) Budsjett nyttårsaften 

3) Nyttårsaften 

4) Eventuelt 

 

 

1) Kasserer (2år rusfri) – Ingen kandidat. Varighet 1 år, mulig med et år til. 

 

2) Ingen kommentar. 

 

3) Mandal kan ikke komme, ønsker å lage et eget møte på nyttårsaften i Mandal. Dårlig info fra 

komiteen og de satt igjen med at det ble for krevende å arrangere nyttårsaften i Kristiansand 

utifra tidligere års arrangementer. Kunne ikke tenke seg å reise til Kristiansand. Mye jobb 

for lite, trenger mer servicevillighet. Okay at det er flere arrangementer. Viktig med 

kommunikasjon, viktig med arrangementet. Vi vil! Ordlyden burde vært bedre utformet. 

Forslaget er at vi finner lokaler og fikser i forkant av endelig beslutning fra gruppene på 

OSSK. Vi trenger kjøkken og at det er barnevennlig. Vestre Strandgate for lite? Mulig på 

Blåkors, motstand på krusifikser i lokalet. Billig i Dronningensgate. Slettheia er for langt 

unna for noen. UIA er opptatt, samme med totalen. Kan ha totalen i bakhodet til senere 

arrangementer, kun 1200 kr. Vi kan bruke Vestre Strandgate! Ca. 40 stykker der i fjor. Folk 

kan bidra med bakst, gjøre det billig. Viktig å arrangere dette for nykommerne, verdt det 

sålenge det kan redde en person. Gjøre det attraktivt for de som ikke har noe sted å dra. 

Løser det underveis ettersom utfordringene kommer. Het, men god diskusjon! 

 

Innbydelse: Lage ferdig så vi kan kopiere ut. Kan gjøre det billig. Vi har ca. 1 måned fra vi 

eventuelt får klarsignal fra OSSK, til å dele om arrangementet på møter. Viktig at alle deler om 

dette. 

 



Møteleder: 2 møter tidligere, forslag om speak etter maten for å unngå å få ribba i halsen. Lysmøte 

etter rakettene.  Endres? Fungerte bra i fjor. Trenger ikke begynne tidligere. Mer underholdning? 

Forslag til speaker, tenk på til neste gang. 

 

Vervsplaka: Litt tidlig 

 

Damenes/herrenes tale: Etter speak istedenfor under middag. Kan tenke på det til neste gang. 

 

Mat: Catering fra Kjell Inge 200 kr per person, ikke fornøyd. Lagde Tapas bufett i fjor til ca. 200 

per person, gode tilbakemeldinger. Andre firmaer har pris ned i 50 kr per person. Eventuelt kan de 

som vil bidra ta med mat. 100 kr i registrering? 

Sjekke priser og type mat? Katrin sjekker med jobben. Vi nsker å skape en enhet, alle kan bidra med 

noe sammen. Godt forslag. Påmelding vs. Ikke påmelding? Katrin og Trond sjekker ut med mat og 

tar med info til neste møte. 

 

Toastmaster: Tenker på det til neste gang. 

 

Underholdning: Qiuz, moro og en klassiker! Band? Skrive om det på invitasjonen. Det ordner seg. 

Quiz er spikret. Hvem lager quiz? 

 

Lokale: Tar det etter OSSK 

 

Eventuelt: Ingen saker 

 

 

Avslutning med bønn om sinnsro. 


