
 

www.naossk.org 

 

NA OSSK Aktivitetskomiteen  

Referat 11. mai 2022 

 

• Velkommen + presentasjonsrunde 
• NAs 12 Tradisjoner 
• NAs 12 Konsepter 
• Referat forrige møte 
• Rapport fra OSSK 
• Godkjenne dagsorden- Den er godkjent  
• Kassabeholdning 
• Mail 

Saker: 

1. Bragdøya 2022 
a. Budsjett – godkjent i OSSK 
b. Kontraktsmøte med kystlaget 11. mai – I orden 
c. Slagord – sammen igjen! 
d. Informasjon til flyere – vi må ha med noe ekstra i forhold til pris på 

båt og at vi ikke har parkering i år (flyer skal ikke innholdet 
parkering eller økning av priser på båter osv (det er ikke vårt), 
redigerere flyer til bare kort og vips.   

e. Registrering (vi er enige om pris 500,-) 
f. Parkering – utgår. Kan ikke parkeres på Skyline, så her vurderes det 

(anbefales) og ha vakter på plass som kan hindre at det oppstår 
parkering på område. 

g. Speakere – kom med forslag (så langt 1 dame og 2 menn) Det er i 
boks. Vi kom frem til speak for de tre dagene vi trengte og fikk aksept 
under møte. 

h. Betalingsterminaler – Isetle blir det.  
i. Effekter + armbånd – det er kommet et forslag om å kjøpe inn noe 

effekter til utlodning- ble enig om silikon bånd sist, ikke dyrt med 
logo, bragdøya og årstall med lilla farge i bånd.  Genser 50 stk, t-
shorter 150, 150 kopper. Totalt ink mvh 43700. vi stemmer for dette 
tilbudet. Terje ordner med bestilling og finner en å samarbeide med 



 

angående størrelse utvalg. Det ble noe enighet rundt utsalgs pris, 
men dette må vi få mer klarhet i.  

j. Underholdning – Miljøagenter barn (belønnes med is) Minnes 
møte/lysmøte torsdag kl 23.00 Ole G som DJ. Hæge skriver du 
plakater som vi trenger. 

k. Service på Bragdøya – Her er det allerede satt opp noen, men jeg fikk 
ikke helt klarhet i hvem 
 

2. Eventuelt 
Sette opp en to do list.  Anbefalinger til leier ansvarlige.  
 

Alexander/Ole Korrigere flyer så fort som mulig.  

Bønn om sinnsro 

Ved Skyline kan det ikke parkeres, vurderer og ha vakt for å hindre at det 
skjer. 

 


