
Narcotics Anonymous             Anonyme Narkomane !
OSSK, Hospital & Institusjon-/Offentlig Informasjonskomité  

P. boks 58, 4661 Kristiansand S  
hi-oi@naossk.org 

R e f e r a t  5 / 1 1 - 2 0 1 4 !
 
Til Stede: Eric, Frode, Andre, Jarle, Linn, Olaf, Henrik, Øystein, Nils, Otto, Tor, Dag Erik, 
Jon !
Eric ønsker velkommen til møte og inviterer en kjærlig Gud til å hjelpe oss med å ta gode 
beslutninger for fellesskapet. !
• Andre leste NAś 12 konsepter for NA-Tjeneste  !
• Øystein leste det 8de konseptet 

• Ærlig, nøyaktig, direkte og regelmessig toveis kommunikasjon som 
inneholder all nødvendig informasjon. Fullstendig informasjon skal gis 
når det blir bedt om det.  !

• Gjennomgang av dagsorden  !
• Kassabeholdning: kr 6 979,68  !
• Post/Mail: Forespørsel fra Grimstad Kommune !

OI-Rapportering !
• Fædrelandsvennen går sin gang  !
• Web: (Se vedlegg 1) !
• Infoplakater oppdateres fortløpende (Se vedlegg 2)  !!

H&I Rapportering !
• Arendal Kretsfengsel (Otto)  

Det avholdes ikke møter for tiden da fengselet er under oppussing. Panelet ønsker å 
utvide møtevirksomheten til Hovet.  !

• Kristiansand Kretsfengsel (Olaf)  
To møter i måneden, dette har vert positivt. Ønsker å ta med nøkkelringer til utdeling 
for rusfri tid hos de insatte.  !

• Evje - Ingen aktivitet siden sist møte  !
• Lolandsheimen (Ann Celine)  

3 panelmedlemmer, 4 pasienter og to ansatte ved forrige møte. Dette ble bra. Ann 
Celine takker for seg  !

• ARA (Nils)  
Møtene går sin gang. Det er posistivt med observatører og flere frivillige. Minner om at 
vi avholder møtene primært for avgiftningsstasjonen og ruspoliklinikken. Huske å 
spørre de ansatte om det er noen fra disse postene som ønsker å delta på møtet.  !
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Narcotics Anonymous             Anonyme Narkomane !
OSSK, Hospital & Institusjon-/Offentlig Informasjonskomité  

P. boks 58, 4661 Kristiansand S  
hi-oi@naossk.org 

!!!
• Læredagen (Otto) 

31 registrerte. Kun to uten erfaring fra HI-arbeide (begge disse kom på møtet i dag). 
Vellykket arrangement og en bra jobb av komiteen.  !

• Leders rapport (Vedlegg 3)  !!
SAK 1 - VALG !

A. Panelleder ARA - Ingen villige, Nils sitter en måned til.  !
B. Panelleder Loland - Ingen villige, Andre stepper inn frem til neste komitemøte.  !
C. Kasserer - Ingen villige, Jarle tar gjenvalg for ett år. :-) !

SAK 2 - FORSLAG !
A. Forslag om lokal plakatansvarlig- Skal dette vervet opprettes?  

Godkjent.  
Skal vedlagte (vedlegg 4) retningslinjer for vervet være gjeldende?  
Godkjent.  !

B. Forslag til nye/endrede retningslinjer for plakatansvarlig (vedlegg 5)  
Godkjent.  !

C. Forslag om jevnlig å holde informasjons-/orienteringsmøter som beskrevet i 
folderen «Hospital og informasjonsservice og NA-medlemmet»  
Komiteen er positiv til dette, det må legges frem forslag til hvordan disse møtene 
skal avholdes, hvem som skal ha ansvaret og hva hensikten går ut på.  
Andre og Tor lager et mer konkret forslag til neste gang.  
 
 

SAK 3 - BUDSJETT (vedlegg 6) 
 Komiteen stiller seg bak budsjettet som sendes videre til OSSK for godkjenning.  !
SAK 4 - EVENTUELT 
 Andre og Otto stiller opp og informerer Sammen kan vi gruppa om H&I og  OI  
 tjeneste.  !
 Invitasjon til Grimstad kommune  
 Vi takker nei. !!
Møtet avsluttet med bønn om sinnsro 
Sekretær

mailto:hi-oi@naossk.org


Web- rapport, november 2014 

Både fullversjonen og mobilversjonen blir jevnlig besøkt av både nye og gjengangere. 

Det som må trekkes spesielt frem er den nye versjonen av "Bare for i dag"- siden. 

Etter at jeg fikk høre at den versjonen vi brukte tidligere med legge inn NA Norges "Bare for i dag"- 

side inn i en av våre sider ikke ville fungere tilfredsstillende etter en oppdatering hos dem, tok jeg en 

beslutning om å rådføre meg med interesserte og kvalifiserte medlemmer i vårt område i håp om og 

få til en egen versjon. Og det må jeg si har så absolutt svart til forventingene, og faktisk overgått 

dem! 

Jeg har vært veldig tilbakeholden med å nevne dette for komiteen fordi jeg ikke var sikker på om eller 

hvordan det ville fungere, men nå er katten ute av sekken, og dere får kastrere meg hvis dere ønsker. 

Jeg håper resultatet vil "forsvare" min egenrådighet. 

Jeg tar sjansen på å fremheve Tor L. og André H. som de gode hjelpere, for ikke å si arkitekter. 

Uten deres hjelp og innsikt hadde det vært en mye større oppgave å gjennomføre. 

Når det er sagt har det vært en drøm å få web- delen av komiteen utvidet med flere! Jeg har vært 

alene altfor lenge. 

 

I fellesskap… Trond 

 



SJEKKLISTE NESTE TIDSPUNKT

Dato Oppgave

Neste sjekk Kristiansand Sist sjekket Hvem

Høst/Vinter 14 Kvadraturen legesenter, vestre standgate 32 Våren/Sommeren Arve

Høst/Vinter 14 Vestre Torv Legesenter, Vestre strandgate 32 Våren/Sommeren Arve

Høst/Vinter 14 Sentrum Legesenter, Henrik Wergelandsgate 4 Våren/Sommeren Arve

Høst/Vinter 14 Markens Legesenter, Tollbodgata 8 Våren/Sommeren Arve

Høst/Vinter 14 Dronningens legesenter, Dronningensgate 4 Våren/Sommeren Arve

Høst/Vinter 14 Boots apotek, Tollbodgata 6 Våren/Sommeren Arve

Høst/Vinter 14 Apotek1 Løven, Skippergata 6 Våren/Sommeren Arve

Høst/Vinter 14 Apotek1 Makrens, Markensgate 8 Våren/Sommeren Arve

Høst/Vinter 14 Vitus apotek Slottskvartalet, Tordenskjoldsgate 9 Våren/Sommeren Arve

Høst/Vinter 14 Vitus Apotek, Vestre torv, Henrik Wergelandsgate 4 Våren/Sommeren Arve

Høst/Vinter 14 Vitus Apotek Elefanten, Gyldenløvesgate 13 Våren/Sommeren Arve

Høst/Vinter 14 Vitus Apotek Sandens, Tollbodgata 16 Våren/Sommeren Arve

Høst/Vinter 14 Biblioteket Våren/Sommeren Arve

Høst/Vinter 14 Sykehuset (digitalt over hele området) Våren/Sommeren Arve/Tor

Søgne

Høst/Vinter 14 Apotek1 Våren/Sommeren Arve/Tor

Høst/Vinter 14 Vitus Apotek Våren/Sommeren Arve/Tor

Høst/Vinter 14 Søgne Legesenter Våren/Sommeren Arve/Tor

Høst/Vinter 14 NAV søgne Våren/Sommeren Arve/Tor

Vågsbygd

Høst/Vinter 14 Apotek Vågsbygd senter Våren/Sommeren Arve

Høst/Vinter 14 Legesenter ved Lumber Våren/Sommeren Arve

Høst/Vinter 14 Trekanten Legesenter Våren/Sommeren Arve

Høst/Vinter 14 Apotek på Trekanten Våren/Sommeren Arve

Tinnheia

Høst/Vinter 14 Tinnheia legesenter ved «Tinni» Våren/Sommeren Arve

Søm

Høst/Vinter 14 Søm Legesenter v/vardåsveien Våren/Sommeren Arve

Arendal

Vår/Sommer 15 T5 Kontaktsenteret Høsten Esben

Vår/Sommer 15 Røde kors, Henriks kafe og brukt Høsten Esben

Vår/Sommer 15 Legegruppen Arendal Høsten Esben

Vår/Sommer 15 Arendal Bibliotek Høsten Esben

Vår/Sommer 15 Løveapoteket Arendal Høsten Esben

Vår/Sommer 15 NAV Arendal (skulle vurdere oppslag) Høsten Esben

Vår/Sommer 15 Politiet Arendal Høsten Esben

Vår/Sommer 15 Arendal Helsestasjon Høsten Esben

�1



 

Sluttrapport leder, november 2014 

 

La meg begynne med å takke for at jeg får være en del av denne sabla viktige tjenesten. 

Jeg ser på tjeneste innen Hospital & Institusjon/Offentlig Informasjon som den ultimate måten å 

forsøke å nå ut til de som ønsker hva vi har å tilby, og ikke har "normal" tilgang til ordinære NA- 

møter. 

Jeg er heldig som får tjene med så mange dedikerte NA-medlemmer! 

Min rolle i denne perioden skal jeg ikke forsøke å gradere, det får andre gjøre. Men – jeg har gjort det 

jeg har fått til, og samtidig visst at jeg kunne nok ha gjort mer om jeg hadde vært mer på "hugget". 

Uansett – komiteen(e) har fungert bra, og hvis jeg tolker komitémedlemmene rett vil vi øke innsatsen 

etter at jeg er gått av. Forhåpentlig ikke på grunn av min avgang, men mer fordi vi ser at det er veldig 

mye ugjort, og også sikkert ting som kan endres og på den måten forbedres. 

Så igjen – takk for at jeg får lov å være med, og takk for at dere (dere vet hvem "dere" er) holder ut! 

 

I fellesskap… Trond 



Forslag v1.1

Retningslinjer lokalt plakatansvar.!
!
• Rusfri tid: 6 mnd.!!
• Varighet 6 mnd. !
• Skal informeres om hva tjenesten går ut på før man stiller til valg. Da gjennom et 

informasjonsmøte hvor den plakatansvarlige også er til stede. !
• Kandidaten skal stille til valg og velges av OI-komiteen. !
• Har ansvaret for å dele ut / henge opp plakater på aktuelle steder i sitt 

nærområde ihenhold til gitte retningslinjer. Disse geografiske grensene settes i 
samarbeid med plakatansvarlig i OI !

• Skal fortløpende sende inn oppdaterte lister til OI-komiteen over hvor man har 
vert på besøk!!!!!!!

Offentlig Informasjonskomite!
Område Sør Service Komite!
Anonyme Narkomane!!



Forslag v0,3

!
Retningslinjer Plakatansvarlig, Offentlig Informasjon, 

Område Sør Service Komité!!!
• Rusfri tid: 9mnd. !
• Varighet: 1 år. !
• Har ansvaret for å koordinere arbeidet med å henge opp, og å etterse at det 

henger, plakater på de stedene som er aktuelle. !
• Besøke eventuelle lokale plakatansvarlige, og holde kontakten med dem. 

Påse at disse er valgt til vervet av OI komiteen, at hjemmegruppen er klar 
over vervet og at de er inneforstått med oppgaven.!!

• Etterfylle med nødvendig plakatmatriell slik at vi alltid har dette tilgjengelig !
• Skal fortløpende sende inn oppdaterte lister, til OI komitéen, over hvor det 

henger plakater, og når dette sist ble ettersett.  
 
2 ganger i året skal listene utfylles med de plassene vi har vert, hvor det 
faktisk henger plakater, og forslag til nye plasser vi ikke besøker:  
En gang i løpet av Januar  
En gang i løpet av Juli !!!!!!

Offentlig Informasjonskomite!
Område Sør Service Komite!
Anonyme Narkomane!!
 !



Budsjett 2015 
H&I/OI- komiteen 

 

Hva
INN UT

Saldo oktober 2014 kr 6 992,68

Annonse Fædrelandsvennen 1 år: 10 000,00kr     

Husleie 1 800,00kr       

Domene 1 år: 125,00kr          

Litteratur:

Fengsel: 4 000,00kr       

Brosjyrer: 3 500,00kr       

Kjøregodtgjørelse: 5 000,00kr       

125,00kr          

Totalt: 6 992,68kr      24 550,00kr     

Sum: -17 557,32kr   

Sum

Gebyrer:

 

 

 

H&I/OI- komiteen søker med dette OSSK om kr 17 557,32- for å dekke H&I/OI- komiteens 
utgifter i 2015. 
 
 
 

 
Med hilsen H&I/OI- komiteen 
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