Narcotics Anonymous

Anonyme Narkomane

OSSK, Aktivitetskomiteen
P. boks 58, 4661 Kristiansand S
aktivitetskomiteen@naossk.org
Aktivitetskomitemøte 10.06.15
Tilstede: Tore, Sondre, Øystein, Ole, Harald Andre, Andre og Tor.
NAs 12 konsepter blir lest.
Kassabeholdning: 8825.82kr
Post inn: Forespørsel om å ta med seilbåt til Bragdøya.
Post ut: Svar til de med seilbåten. Selvfølgelig, helt i orden for oss.
Saker:
1.
Valg av nestleder: Går videre til neste gang.
Valg av vara kasserer: Går videre til neste gang.
2.
Valg av en servicevillig til å bistå leder og kasserer, i fravær av nestleder og varakasserer.
Ole er villig til å gjøre denne tjenesten. Ole blir valgt av komiteen.
3.
Bragdøya:
-Lyd og lys: Jens skal skrive kontrakt.
-Litteraturkomiteen: Tor tar kontakt med dem ang stand på Bragdøya.
-Betalingsterminaler: Det blir i orden.
-Infoansvarlig: Janne vil ta dette vervet.
-Toaletter: Er i boks.
-Speakere: Tanya på mandagen. Svenn på onsdagen. Bente H på Lørdagen.
-Countdown: Jens har fokus på dette.
-Effekter: Mørkeblå hoods med brodert gulltrykk. Hvis det ikke lar seg gjøre blir det
mørkegrå hoods med hvitt trykk. T-shorter samme farger som hoods. Kommer til å bruke
fordelingsnøkkelen som firmaet vi bestiller fra har, med tanke på størrelser på klær.
Andre og Tore ser etter 100 krus og vil forsøke å levere dem på Varodd for å trykke på logo.
-Aktivitetskomiteens telefon: Er OK!
-Brannslukkingsapparater: Hentes på Slettebøe 10. Juli. 30 stk blir settet ut på en palle der og
kan hentes i løpet av dagen.
-Underholdning: Rappere varmer opp før rockekonserten på onsdagen. Underholdningen er i
boks.
-Workshop: Leder har vert på H&I/OI møte og fortalt hva aktivitetskomiteen trenger hjelp til.
HI&OI komiteen vil danne en ad hoc komite som skal være ansvarlige for å holde en
workshop under Bragdøya treffet. Det blir spørsmål hvorfor vi trenger denne workshoppen og
det blir en informativ runde på dette. Workshoppen vil i hovedsak dreie seg om NAs 6.
tradisjon.
-Ta kontakt med fossumkollektivet: Leder i aktivitetskomiteen gjør dette.

www.naossk.org

-Komiteen tar en runde på hvordan kabalen skal gå opp med lista de servicevillige har skrivd
seg opp på.
-Harald Andre avtaler med kystlaget at vi kommer ut på Bragdøya ei gang i løpet av Juni og
går igjennom hva vi har av varer på øya.
4.
Eventuelt:
-Ekstra møte i aktivitetskomiteen 23.06.15 klokken 20:00. Vi må invitere de som skal gjøre
service. Da skal vi ha klart til å informere om når vi tar en befaring på Bragdøya.
-Opptak av speak? Komiteen diskuterer dette. Vi kommer til å respektere speakerens eget
ønske om deres speak skal tapes eller ikke. Vi kommer ikke til å kontakte noen for å komme å
tape speakene.
Møtet avsluttes med bønn om sinnsro.
In loving service Øystein.

