Narcotics Anonymous

Anonyme Narkomane

OSSK, Aktivitetskomiteen
P. boks 58, 4661 Kristiansand S
aktivitetskomiteen@naossk.org

Aktivitetskomitemøte 11.02.15
Tilstede: Harald Andre, Tore, Andre, Øystein, Jan Erik, Tor og Jens.
NAs 12 konsepter blir lest.
Kassabeholdning : 9646,52 kr

Post inn/ut: Post fra OSSK angående leiekontrakt. Forrige leder i
aktivitetskomiteen har sendt over arkiv som hører til komiteen til ny
leder.
Saksliste :
1.
Bragdøya 2015. Vi leser evaluering av Bragdøya 2014.
-Diskuterer rutinene ved registrering. Kasserer og den som er
registreingsansvarlig tar oppgjøret med den servicevillige som sitter å
tar imot registrering etter hvert skift. Forslag om at registreringa
stenger av 10 min før skiftet er over og tar dette oppgjøret. Bir enige
om a ha tydelige retningslinjer for de som skal gjøre service i
registreinga. Og spesielt passe på at dette gjennomføres hele uka.
-Komiteen diskuter det at det er institusjoner og andre organisasjoner
tilstede under campouten på Bragdøya og problemstillingen at dette
hemmer eneretten NA skal ha på Bragdøya i uke 29. Vi bestemmer oss
for å lese tradisjon 6. Etter litt refleksjon kommer det et forslag om å
forfatte et skriv til forskjellige organisasjoner og institusjoner. Der de
vil bli bedt om å ikke kjøre et opplegg på Bragdøya i uke 29. Samtidig
vil dette skrivet poengtere at alle rusavhengige er velkommen.
Samtidig vil vi også foreslå for kystlaget at de ikke gjør noen avtaler
med andre enn NA i uke 29. Det vil komme utkast til disse skrivene på
møte i Mars.
2.
Kontrakttmøte med kystlaget. Forfatte skriv til dem først. Harald
Andre tar kontakt og foreslår kontraktmøte i midten av Mars.
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3.
Budsjett til Bragdøya 2015. Komiteen diskuterer budsjettet.
Kassererne gjør et overslag til budsjett til neste møte. Da vil vi også ha
bedre mulighet til å fastslå prislappen på registrering.
4.
Program. Beholde det samme som tidligere arrangement i
utgangspunktet.
5.
Underholdning. Se nærmere på dette neste møte. Jens sier seg villig til
å være DJ på fredagen, og vil også kontakte Harald ang DJ på
lørdagen.
6.
Speakere. 2 kvinner og en mann. Forslag om Bente? Tanja? Tor?
Heidi?
Vi bestemmer oss for å se på muligheten til å hente inn en
internasjonal speaker. Det blir forslått å spørre gruppene på ossk om
de har noen tips til en mulig kandidat til dette.
7.
Invitasjon. La det ligge til neste gang. Logo, pris, og slagord må være
på plass før vi kan lage en invitasjon.
8.
Effekter. Lars det ligge til vi har på plass logo og slagord.
9.
Service ansvarlig poster. Vi bestemmer oss for å få en servicepost med
et ryddelag som har til oppgave å rydde opp etter arrangementet er
ferdig. Vi trenger i tillegg noen som kan være ansvarlige for
førstehjelp. Ser nærmere på dette neste gang.

10.
Parkering på Lumber. Harald Andre tar kontakt med ette firmaet og
undersøker.
11.
Kasserene undersøker det med å få på plass kortterminaler.
12.
Ved. Sjekker det ut etter hvert.
13.
Facebook gruppe til arrangementet. Vi oppretter ikke dette. Vi
opplyser om Bragdøya 2015 gjennom mail og sender ut invitajsoner i
NA strukturen til andre områder i regionen. Invitasjonen blir lagt ut på
naossk.org og vi vil opplyse om at spørsmål angående campouten vil
bli besvart på aktivitetskomteens mail og telefon.
14.
Diverse.
A: Grillkull og tennveske, forslag om å ta betalt for det?
B: Gjøre avtale på Rema 1000 i tordenskjoldsgate med mulighet for å
opprette konto her og ordning for returnering av varer vi ikke bruker.
Vi vedtar å prøve å få til en slik avtale.
C: Forslag om å kun ha barne og ungdomsaktiviteter når det er ting
som er på programmet under arrangementet?
15.
Lokaler til nyttårsfeiring. Vi har ikke mulighet til å leie
offisersmessen. Så vi må se på alternativer. Øystein skal undersøke
dette.
Eventuelt. Vi blir enige om å ta en 5 min pause etter en time hvis
møtet ser ut til å være 1,5 til 2 timer. Pga dette ble et langt møte.
Dette møtet ble avsluttet med en bønn om sinnsro.
I fellesskap Øystein.

