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Referat fra møte i aktivtetskomiteen 09.03.2022 

Møte starter med at Ole ønsker velkommen og presenterer seg som leder. 
Vi er 9 stk totalt Brian, Terje, Ole Gundval, Benjamin, Hæge, ... 

 

Vi leser så NAs 12 tradisjoner og NAs 12 konsepter. 

 

• Referat forrige møte 
Ole går igjennom referatet fra forrige møte. Terje : vi ble enig om å drøye 
arrangementet. Dette er korrekt. Det ønskes også at vi finner ut av når 
båtene går for å møte vi skal ha i april på Bragdøya.  

• Rapport fra OSSK 
 Levere inn budsjett for Bragdøya før neste møte (Ole) 

• Godkjenne dagsorden 
Dagsorden blir godkjent 

• Kassabeholdning 
Lik som sist 13.436,64.-kr 

• Mail 
Noe korrespondanse fra andre medlemmer om leie hytter, sender de 
videre. Svenske clean supply skal høre om leie av lokaler. 
Parkering: sendt epost til kommunen i dag tidlig med 2 forslag om plasser 
også spelt ballen over til kommunen der de oppfordres til å komme med 
forslag. (Ole) 

Saker: 

1. Bragdøya 2022 
a. Budsjett 

Kasserer : 370 betalende sist, i våre beregninger har vi gått ned litt i 
hva de antar når det gjelder antall medlemmer som dukker opp. 
300stk. Lander på 1200 i pluss, brukt regnskapet fra sist gang og la på 
20% med bakgrunn i at prisene har steget. Vi reduserer ikke antallet 
ytterligere ned for vi presenterer ikke et minusregnskap. Alle 
stemmer for å ha det som det er. Brannslokkings apparat posten er 
usikker, det skal sjekkes. Betalingsløsningen i zetel tar 1.75% så her 



 

velger vi å gå for vips og cash. Ny bank, ingen kostnad. Må gjøre alt 
sammen selv. Noen av spørsmålene som dukket opp er: 
Panten, hva gjør vi der? Sjekker ut.  
Hvor mange kommer egentlig? Over 50 % av medlemskapet har 
under 5 år, så hva slags forhold har de til Bragdøya. Hvordan nå de?   
Renovasjon, hva innebærer det? Kontainer og henting av søppel. 
Forsikringen har vi valgt å gjøre selv for å være sikre for det om de har 
egen forsikring. Vi tar ingen kjangser. Kontor posten fjernes kanskje 
da regnskap har laget egen post.  Hva er barneaktiviteter: godteri, 
masker ballonger diverse.   

b. Møte med kystlaget 6. april 
Er som det er, vi må bare finne ut hvem brygge vi skal møte på. Er fra 
Lumber. Finner et tidspunkt. De som kan være med blir med.  Snakke 
med de om hvor de kan plukke opp folk. Dette er aktuelt om vi får 
parkerings plasser ved Vågsbygd skole. 

c. Kontraktsmøte i mai 
Snakke med de i april om et utkast vi kan bli enig om. 

d. Slagord 
Det kom opp flere gode forslag, men vi landet på :  
 
Sammen igjen. Avstemning: alle er enig.  

 
e. Informasjon til flyere 

Skal spørre tidligere medlem angående flyer. Ole sjekker. Hva skal vi 
ha: Slagord, invitasjon, speak. Spørsmål som dukker opp, er om vi skal 
ha all informasjon på flyeren. Vi kan kjøre B side på oppsettet med all 
informasjonen. Ole viser eksempel av flyer med en b side og da blir 
alle enig.  
Må stryke angående betaling. Bare beholde vips og kontant og 
Korrigere at det ikke er lov/tillat og campe nederst i sinnsrobukta 
(Alexander fikser).  Kan vi ha noen bilder av stranda? noen teasere så 
de som ikke har vært der tidligere får litt kjennskap til plassen. 
Komme med noen forslag til hva vi tenker rundt flyeren.  Ole gir 
tilbakemelding angående han grafiske karen.  
 
 

f. Registrering (vi er enige om pris 500,-) 
 
g. Parkering 



 

Her må vi være tidlig ute, Brian og Ole skal ringe rundt på skoler og 
høre. Skal ikke gå i pluss. Vågsbygd kirke? Blir enig om å høre mer 
rundt og Ole skal sjekke etter flere plasser.  

h. Service på Bragdøya 
Steffen og Jørn har sagt seg villig til å ta renovasjon. Vi trenger flere 
bidrag. Hæge og Terje kan ta registrering.  
Skal vi ha en design komite?  Ivan lager logo på kopper osv.  

 
 

2. Eventuelt 

Ordne en internasjonal flyer. 

 
 
 

 

 

 

 


