MØTE I AKTIVITETSKOMITEEN 11.12.19
Til stede: Jens, Harald Andre, Rune, Tommy, Espen, Ole
Gunvald, Eric og Toril





Velkommen
Jens leder møtet
Vi åpner med en stille stund
Presentasjonsrunde

 12 tradisjoner lest av Harald Andre
 12 konsepter lest av Eric
 11.Konsept
lest av Ole Gunvald
 Referat forrige møte Godkjent
 Referat OSSK : Ingen saker som gjelder Aktivitetskomiteen
 Kassabeholdning: Kasserer har trukket seg og stillt vervet til
rådighet/ ingen nye opplysninger om kassabeholdning.
 Post/ mail inn/ ut: Motatt mail fra Bragdøya Kystlag
 Godkjenning av dagsorden : Godkjent, med en kommentar til
eventuelt: Skal vi lage noen aktiviteter for barna som er med på
nyttårsfeiringa?
 SAKER
1. VALG
a) KASSERER ( 3 års rusfritid/ 1 års varighet)

Eric stiller som kandidat.
Leder leser vervsbeskrivelsen, og vi kommer med spørsmål til
kandidaten
Eric blir enstemmig valgt som ny kasserer i aktiviteskomiteen
B) VARAKASSERER ( 2års rusfri tid/ 1 års varighet)
Ingen kandidat- går videre til neste gang
2. VIPPS TIL KOMITEENS KONTO
Leder har vært i dialog med banken, og det har vært litt
uklarheter om hvem som står som administrator på
vippsordninga til OSSK,og derfor jobbes det femdeles med å få
dette på plass..Saken blir oppdatert videre

3. NYTTÅRSFEST
A) Hvor står vi ang. maten?
3 medlemmer går sammen om å lage maten, og handle inn
råvarer, og avtaler videre seg imellom om tid og sted
B) Kaker til festen?
Kakeansvarlig har ordnet med bakere
C) Når kan vi overta lokalet?
Ett medlem tar kontakt med Energiverket, og ordner en
avtale om overtakelse, fortrinnsvis dagen i forveien slik at vi
kan forberede dagen før
D) Dekking/ pynting, hvem kan bidra?
To medlemmer dekker bordene og pynter lokale
E) Speakere/ innledere?
Ett medlem har sagt ja til å ha speaket, og avtaler selv med
en som kan være møteleder, og ett annet medlem har sagt ja
til å ha innledning på lysmøtet.
F) Underholdning/, hva tenker komiteen?

Vi blir enige om å ha ett lite loddsalg, og en quiz, og
undersøker om ett par medlemmer kan tenke seg å ha ett
musikalsk innslag.
4) BRAGDØYA 2020
Aktivitetskomiteen har mottatt mail fra Kystlaget, og er i
dialog med dem om ett event. arrangement .Vi må
avklare en del ting med dem etter nyttår.Det er viktig at vi
får en god gjennomgang av spørsmål omkring dette på
aktivitetskomiteens møte i januar 2020.
EVENTUELT.
Skal vi lage noen aktiviteter for de barna som er med på
nyttårfeiringa?
Noen har med barna, og det kan bli en lang kveld for dem
med mye aktiviteter for voksne og lite for barn. Vi
undersøker lokalet, og om det er ett rom som passer til at vi
event. kan ordne med en tv/ filmer, og noe godt å spise., og
om de kan bruke treningsrommet til noe.
Ellers oppfordrer vi foreldrene selv til å sørge for at barna har
en trivelig kveld, og event. ta med aktiviteter som passer for
barn.

Neste møte i aktivitetskomiteen er
LØRDAG 18 JANUAR KL 12.00 I VESTRE STRANDGATE

MØTET AVSLUTTES MED BØNN OM SINNSRO

