Referat aktivitetskomitemøte 08-11-17
Til stede: Andre, Maria, Tor, Manuel, Tommy, Ole Gunval og Lasse.
Leder ønsker velkommen og inviterer en kjærlig gud til å hjelpe oss å ta gode
beslutninger for NA.
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentasjonsrunde.
12 konsepter lest av Tommy.
12 konsept lest av Andrè.
Dagsorden: Godkjent.
Referat fra forrige møte lest. Kommentarer: ingen.
Referat fra Ossk: Leder leste det som har relevans for komitèen.
Kassabeholdning: kr 14597,58
Post/mail: Rapport fra RKM. Forespørsel sendt om å leie energiverket på
nyttårsaften, positivt svar på det til samme pris som i fjor. (1000,-)

Saker:
1. Nye retningslinjer til rusfri tid for kasserer. Forslag om 3 år for kasserer.
Vedtatt.
2. Retningslinjer til vara-kasserer. Forslag lagt fram. Vedtatt. Stemning for
at ”treasure`s handbook” bør brukes av både kasserer og vara. Leder
fører dette inn i teksten til neste gang. Forslag om rusfri tid – 3 år.
Vedtatt.
3. Valg: Vara-kasserer. Ingen kandidater. Videre til neste gang.
4. Hva skal vi gjøre med overskuddseffekter fra bragdøya 2017? Ossk har
gitt oss tillit til å avhende disse etter beste evne. Gjør det enkelt har
spurt etter premier til deres gruppefeiring, så de vil motta noen. De
resterende gruppene i området får infomail om at de kan motta det
samme hvis de vil.
5. Mal for budsjett/regnskap til bragdøya. Er under utarbeidelse.
6. Spørsmål til OSSK: Ønsker området bragdøya 2018? Sender forespørsel
til ossk. Vi tar sikte på å få budsjettet ferdig så tidlig så mulig.
7. Nyttårsfest 2017.
www.naossk.org

Mat: Forslag om å lage maten selv ser ut til å være overkommelig.
Tacoparty Vedtatt.
Dekketøy: Vi satser på engangs.
Speaker: Kari er villigJ
Registrering: kr 200,- i døra. Ole har laget innbydelse, veldig bra.
Loddsalg: Anne Randi er villig til å ta ansvar for dette.
Underholdning: Quiz – Lasse er villige. Premie.

Foreløpig Plan: Dørene åpnes kl 17.00
Speak kl 18.00
Middag kl 20.00
Lodd/Quiz fra kl 21.30
Lysmøte kl 00.30

8. Eventuellt

Bønn om sinnsro
Sekretær

