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REFERAT 5. MARS 2014 

 

 

Tilstede: Trond, Eric, Anne-Celin, Tommy A, Arve, Olaf, Ronald, Tor, Kari, Tonje, Brede, 

Tommy H, Dag Erik og André (Tanya kom dinglende på slutten) 

 

Trond åpnet møte med å ønske oss velkommen, og inviterte en kjærlig Gud med på møte for 

å hjelpe oss til å ta gode avgjørelser. En stille stund for å tenke på hvorfor vi er her og hvem 

vi gjør service for.  Og ledet oss deretter gjennom møtet. 

 

 André leste 12 konsepter for NA-tjeneste 

 Olaf leste 1. konsept 

 

 Referat fra februar møte ble lest. Kommentar: Det står at panelledervervet for kvinner 

i Kr. Sand fengsel blir lagt ned, det burde stått at det sannsynligvis blir lagt ned.  

 

 Utdrag av HIOI rapporten til OSSK ble lest. 

 

 Kassabeholdning: kr. 19 316, 06 

 

 Post/mail: Ingenting mottatt. Har sendt mail til friomsorgen med liste over grupper 

som ønsker å delta i stempelordningen. 

 

 

OI rapportering 
 

 Fædrelandsvennen: Går sin gang. 
 

 Web: 464 besøk på fullversjonen og 254 besøk på mobilversjonen.  
 

 Infoplakater: Plakatansvarlig melder om at kun to plakater var fjernet, og at nye er 

hengt opp. Tar ei runde en gang i måneden. 
 

 Ut av tåka: Litt misfornøyd med interessen fra fagfolkene, men ellers ok.   
 

 
 
 
 



 

H&I rapportering 
 

 Fengsel Arendal: Panelleder ikke tilstede, men har avlagt rapport. Fått klarert 

panelmedlemmer. Møter vil bli holdt annenhver måned. Ønsker å avholde møter som 

de som avholdes på ARA. 

 

 Fengsel Kr. Sand kvinner: Panelleder har ingenting å rapportere. Dette vervet blir nå 

avsluttet. 

 

 Fengsel Kr. Sand menn: Panelleder ikke tilstede, men har avlagt rapport. 4 jenter 

har sagt seg villig til å gjøre service i fengselet. Dette kom frem etter han etterlyste 

servicevillighet gjennom å sende mail til dem som gjorde service på ara. I den tro at 

det var vedtatt på forrige møte (jf referat) de nye listene blir holdt igjen til etter et 

endelig vedtak foreligger. Fremdeles dårlig servicevillighet blant menn, og vi sliter 

med å fylle 3 grupper (med jentene har vi 4 grupper, 2 menn og en jente på hver 

gruppe). Noe som innebærer 2 møter på varetekt og 2 på dom. 

 

 Loland: Panelleder rapporterer at møte er holdt, men det var litt rot fordi de hadde 

glemt at vi skulle komme. Er blitt lovet ny kontaktperson for å unngå at slikt skjer 

igjen. 

 

 ARA: Panelleder ikke tilstede, ikke avlagt rapport. 

 

 Friomsorgen: Ni grupper ønsker å delta i stempelordningen. Club 67 har fremdeles 

ikke svart på mailen.  

 

Saker 
 

1. Kvinner i fengselet i Kr. Sand? 

Vi følger retningslinjene. Kun menn gjør tjeneste i panelet. 

 

2. Læredagen. 

Dette blir sett på av de ansvarlige, som vil komme tilbake til dette på neste møte. 

 

 

Panelledervervet for Kr. Sand fengsel kvinner blir lagt ned. Vi takker Kari for 

tjenesten! 

 

 

Husk kontaktskjema som ligger på nett! 

 

 

Møtet ble avsluttet med bønn om sinnsro. 

 

Sekretær 


