
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  3 / 6 - 2 0 1 5
 
Til Stede: Tore, Harald Andre, Ole, Jarle, Arve, Andre, Eric og Tor 

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 
• Harald Andre leste det 3je konseptet 

• Autoriteten delegeres for å frigjøre gruppen fra å ta stilling til alle 
beslutninger som må til for å oppnå bestemte mål. 

• Ansvarlighet hos betrodde tjenere er nødvendig for at gruppene kan 
delegere denne autoriteten. 

• Agenda opplest og godkjent 
• Referat fra forrige møte opplest..  

• OI oppdrag på Lolandsheimen skyves til etter sommerferien. 
• Annonsen er godkjent av OSSK og er i avisen hver uke. 

• Kassabeholdning: kr 20 941,19 
• Rapport fra leder til OSSK opplest 
• Post/Mail: Div medlemmer og Faktura Fevennen. 

OI-Rapportering 

• Fædrelandsvennen- Går sin gang på Torsdager.  

• Web: Mobilversjonen er besøkt bedre enn webversjonen. 240 nye mobilbrukere og 120 
nye webbrukere. (vedlegg 1) 

• Plakatansvarlig: Nytt plakatforslag utformet - egen sak. (vedlegg 2)  

H&I Rapportering 

• Arendal Kretsfengsel (Andre): Møtet i Mai måtte avlyses pga. manglende villige NA-
medlemmer. 

• Kristiansand Kretsfengsel (Andre). Møtene går sin gang frem til neste komitemøte.  
 

• Lolandsheimen (Tore)  
Møte avholdt i Mai. 4-5 deltakere bra møte 

• ARA (Arve)  Møtene går sin gang. Alle som gjør HI tjeneste på ARA må skrive under 
taushetserklæring.  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SAKER 

1. Valg  
A. Panelleder Arendal fengsel.  

-Ingen villige. Eric tar ansvar frem til neste komitemøte. 
B. Panelleder Kristiansand fengsel.  

-Ingen villige. Andre tar ansvaret her. 
C. Lokalt ansvar for infoplakater i Mandal.  

-Saken går videre inntil noen fra mandal stiller opp.  

2. Ny infoplakat.  
Det er ønskelig at det rettes opp i en skrivefeil. Harald Andre tar kontakt med Øystein 
og hjelper til med å rette opp i feilen og med å presse prisene ytterligere på trykkingen. 
Øystein har tillit fra komiteen til å bestille trykking av plakater så snart prisen er 
ferdigforhandlet.  

3. Aktivitetskomiteen ber OI om å avholde en workshop (på Bragdøya) vedrørende 6 
tradisjon og nye retningslinjer for arrangementet på Bragdøya.  
- Vi danner en Ad Hoc komite til dette:  
Eric, Andre, Harald Andre og Tor stiller i komiteen. Vi tar første møte hjemme hos Tor 
Mandag kl 18:00.  
 

EVENTUELT 
Ingen saker 

Møtet avslutets med bønn om sinnsro 
SEKRETÆR 

PS! Rupo og Politiet
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