
                      MØTE I AKTIVITETSKOMITEEN  09.10.19 

Til stede: Jens, Harald Andre, Tommy, Rune K, Ole Gunvald,   

                 Rune E, Kim, Carlo, Otto, Preben og Toril 

 Velkommen 

 Vi åpner med en stille stund 

 Presentasjonsrunde 

 Jens leder møtet, og sier litt om ny oppstart med ny 

leder,agenda osv 

 12 tradisjoner   lest av  Rune E. 

 12 konsepter    lest av  Rune K. 

 10.Konsept        lest av Ole Gunvald 

 

 Referat forrige møte                Godkjent 

 Referat OSSK /ikke kommet :  Jens refererer muntelig de sakene 

som gjelder aktivitetskomiteen, som valg av ny leder og 

arrangementer som ble vedtatt. 

 Godkjenning av dagsorden :    Godkjent, med en sak under 

eventuelt, som omhandler varakassererens fravær på møter i 

komiteen og  at han har vært lite tilgjengelig ved andre avtaler i 

forhold til vervet. 

 Rapport fra kasserer:  Beholdning pr Okt.19             ca kr 14200,- 

Arrangementet på St.hans aften ga et underskudd på kr 800 ,- 

Kasserer har foreløbig dekket utgifter til dette av egne midler, 

da varakasserer ikke har vært å få tak i ,og komiteen ønsker å få 

ryddet opp i dette fortløpende. 

 

 Post/mail: ingen spesifikk mail  som gjelder Aktivitetskomiteen 

 

       SAKER        

1. VALG 



NESTLEDER ( 2 års rusfri tid/ ett års varighet) 

Harald Andre stiller som kandidat, og blir enstemmig valgt. 

 

2. FLYTTE KOMITEEMØTET TIL LØRDAG 

Begrunnelse for saken: Med tanke på at det har vært lite 

oppslutning rundt møtene den siste tiden, vil det kanskje være 

lettere å tiltrekke folk til en lørdag, og mulig også bedre for 

komiteen i forhold til referatet etter OSSK møtet. 

Vi drøfter dette og medlemmene sier sin mening, noen for og 

noen i mot..Vi lar saken ligge til senere, og tar det evnt.opp 

igjen 

 

3. NYTTÅRSFEST 

Gruppene vedtok på OSSK at Aktivitetskomiteen skal arrangere 

en nyttårsfeiring, derfor begynner vi planlegging av den. 

 

A) LOKALET : Vi kommer med forslag til forskjellige lokaler, og 

tar med betraktninger om pris, hva slags lokale vi skal leie i 

forhold til andre organisasjoner, tilgjengelighet etc. 

Vi må ta en bestemmelse litt raskt slik at vi kan bruke neste 

møte til planlegging, og gir interimstyret tillit til å ta 

avgjørelser. Vi undersøker ett pr alternativer, bla 

Energiverket/ Vennesla Grendehus 

 

B) BUDSJETT : Vi ser på erfaringer fra tidligere arrangementer, 

og ser på forrige års budsjett, vi drøfter inngangsbillett, og 

prøver å budsjetere mat etc. 

Vi blir enige om en inngangsbillett på 250 kr pr.pers og 

budsjeterer med ca 30 personer. 

 

Ole Gunvald lager invitasjon til gruppene når lokalet er 

bestemt. 



4. TA KONTAKT MED BRAGDØYA KYSTLAG ANG. ARRANGEMENT 

2020. 

Gruppene vedtok på OSSK at vi ønsker å arrangere Bragdøya 2020. 

Leder av aktivitetskomiteen tar kontakt med Kystlaget på mail/tlf 

for å høre hvordan de stiller seg til det. 

 

      5.VIPPS TIL KOMITEEN. 

     Aktivitetskomiteen ønsker ett eget vippsnummer, slik at vi kan 

benytte det under arrangementer o.l. Dette vil spare event.kostnader 

ved å leie kortterminaler, for eksempel på Bragdøya, da disse er 

relativt dyre å leie. Vi begynner på prossessen med å få dette i orden, 

og bruker Aktivitetskomiteens kontonr og organisasjonsnr til OSSK. 

 

6. EVENTUELT 

Varakassererens fravær på møter i aktivitetskomiteen. 

Det har vært vanskelig å komme i kontakt med varakassereren, 

og vedkommende har ikke deltatt på møter i komiteen siden 

han ble valgt, og har heller ikke gitt noe annen beskjed til 

komieteen. Kasserer har forsøkt å komme i kontakt, og lage 

avtaler, men ikke fått respons. Leder forsøker å ta kontakt for 

en oppklaring, før vi event. må ta stilling til om han ønsker å 

fortsette eller bør fratre vervet. 

 

 

 

Møtet avsluttes med bønn om sinnsro 


