
                      MØTE I AKTIVITETSKOMITEEN  13.11.19 

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

                 Rune E, Carlo, og Toril 

 Velkommen 

 Jens leder møtet 

 Vi åpner med en stille stund 

 Presentasjonsrunde 

 

 12 tradisjoner   lest av  Toril. 

 12 konsepter    lest av  Harald Andre 

 11.Konsept        lest av Ole Gunvald 

 

 Referat forrige møte                Godkjent, med kommentar om at 

saker som har vært på dagsorden, men ikke blitt avklart, skal 

komme som saker under Eventuelt eller opp som sak på neste 

møte, slik at det hele tiden blir oppdatert hva som skjer med 

disse sakene, og at de ikke forsvinner. 

 

 Referat OSSK :                           Budsjett for nyttårsaften godkjent 

 

 Godkjenning av dagsorden :    Godkjent, 

 

 med 4 saker under Eventuelt : 

 ( A/B)  BRAGDØYA /VIPPS , siden dette er saker fra forrige 

møtet , som ikke er avklart., og må oppdateres 

 

 



C)  INFORMASJONSANSVARLIG FOR NYTTÅRSFEIRING ( skal vi ha 

en informasjonsanvarlig?) 

 

 D)  FORSKYVING AV MØTEDATO ELLER FLYTTE MØTET,         

 Nyttårshelga faller samtidig med møte i OSSK/ andre møter, og 

vi må event. flytte dato for møtet 

( Flytting av møtet står også som sak 2 på dagsordenen) 

 

 Rapport fra kasserer:  Kasserer ikke tilstedet/ ingen ny 

informasjon siden forrige møte 

 

 Post/mail: ingen spesifikk mail  som gjelder Aktivitetskomiteen 

 

       SAKER        

1. VALG 

VARAKASSERER ( 2ÅRS RUSFRI TID/ 1 ÅRS VARIGHET) 

Tidligere varakasserer stiller vervet sitt til disposisjon 

Ingen kandidat 

Saken går videre til neste gang 

 

 

2. FLYTTE KOMITEEMØTET TIL EN  LØRDAG 

( Sak videre fra forrige møte) 

Saken ble ikke avklart, og vi drøfter det på nytt, med samme 

begrunnelse:  At dette kanskje vil gjøre det mer tilgjengelig for 

nye medlemmer å komme på komiteens møter, siden en 

lørdags formiddag mulig er ett bedre tidspunkt enn en onsdags 

kveld? Og at det kanskje også passer bedre for de medlemmene 

som er i komiteen? Medlemmene får si sin mening, og vi 

oppnår full enighet om å flytte møtet. 



SAKEN ER DERMED VEDTATT, OG AKTIVITETSKOMITEENES 

MØTE VIL BLI FLYTTET  TIL 3 LØRDAG I MND KL 12.00 FRA OG 

MED JANUAR 2020 

 

 

 

3. NYTTÅRSFEST 

Vi fortsetter planlegging av nyttårsfeiring, ut fra godkjent 

budsjett. 

Nyttårsfeiring vil bli arrangert på ENERGIVERKET/ TANGEN 11. 

Invitasjonene ferdig trykket og vi har begynt å henge disse opp 

og dele dem ut 

 

A) Hva ønsker vi å servere av mat? 

Budsjettet tilsier at vi lager maten selv, og drøfter 

ideer/planlegging ( vi vil ha eget alternativ til de barna som er 

med) 

B) Kaker/kakeansvarlig 

Ole Gunvald tar på seg ansvaret som kakeansvarlig 

C) Innkjøp 

De som står for matlaging tar ansvaret for innkjøp av det som 

skal lages, og resten blir vi enige om 

D) Speaker/ innledere? 

Vi kommer med forslag og tar kontakt med aktuelle 

kandidater. Speaket vil vare i 45 min, slik at dette blir til 

sammen en time , etter innledning. 

Lysmøtet vil bli etter rakettoppskyting, siden vi tar hensyn til 

at noen har med barna, og som en fin avslutning på kvelden 

E) Underholdning/ hva tenker komiteen? 

Vi kommer med gode forslag som fx quiz, lodd, bingo, og 

grubler videre til neste gang. 

 

4. EVENTUELT 



A) BRAGDØYA 2020 

Vi avventer fortsatt svar fra Kystlaget, som svarte med en 

hyggelig mail, om at dette skal opp på styremøtet, og at de så 

noen utfordringer i henhold til transport. 

 Saken går videre til det er avklart. 

 

B) VIPPS TIL KOMITEEN 

Leder tar kontakt med Sparebanken sør 

Saken går videre til den er avklart 

 

C) INFOANSVARLIG FOR NYTTÅRSFEIRING 

Vi blir enige om å ta ett felles ansvar for å informere og 

invitere og få det ut til gruppene. 

 

D) FLYTTING AV MØTET/ FORSKYVING AV MØTEDATO 

Aktivitetskomiteen har nå vedtatt å flytte møtene til en 

lørdag, og siden nyttårshelga faller samtidig med møtet i 

OSSK ,og dette vil bli forskjøvet, venter vi med å flytte 

møtene i Aktivitetskomiteen til Januar. 

1 møte i Aktivitetskomiteen 2020  vil derfor bli 

LØRDAG 18 JANUAR KL 12.00 I VESTRE STRANDGATE 

 

 

              MØTET AVSLUTTES MED BØNN OM SINNSRO 

  

                                                                                  

      


