
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  7 / 1 0 - 2 0 1 5
 
Til Stede: Ronald, Trond, Tore, Harald Andre, Jarle, Dag Erik, Magnus og Tor  

Andre ønsker velkommen til møte og inviterer en kjærlig Gud til å hjelpe oss med å ta gode 
beslutninger for fellesskapet. 

• Harald Andre leste NAś 12 konsepter for NA-Tjeneste 
• Tore leste det 7ende konseptet. 
• Agenda opplest og godkjent 
• Referat fra forrige møte opplest.. Jarle var også tilstede i September. 
• Kassabeholdning: kr 12 318,17 
• Post/Mail: Div medlemmer og Henvendelse fra UIA angående oppfølgingsseminar. 

OI-Rapportering 

• Fædrelandsvennen- Går sin gang på Torsdager.  

• Web: 415 besøkende på web og det samme på mobilversjonen 

• Plakatansvarlig: Fullført runden i Kristiansandsområdet, og Mandal skal også være 
oppdatert med nye plakater. Lister over hvor plakatene henger er på vei. 

H&I Rapportering 

• Arendal Kretsfengsel: Ingen møter avholdt - manglende villighet  

• Kristiansand Kretsfengsel. Ingen møter avholdt - manglende villighet  

• Evje (fengsel). Ble gjennomført av Dag Erik og Magnus, Bra oppmøte og godt 
gjennomført. Et tredje medlem ble ikke godkjent, dette skyldes noe rot som det skal 
være tatt tak i…..  
 

• Lolandsheimen (Tore)  
Manglende villighet førte til at det ikke ble avholdt møte i September. Litt synd da det 
endelig ser ut til å komme flere på møtene. 

• ARA. Tore har gjort tjenesten i mangel av panelleder, og 2 av de 3 siste møtene har 
blitt gjennomført. Her er også tjenestevilligheten manglende.  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SAKER 

1. Valg  
A. Panelleder Arendal fengsel.  

-Ronald var villig og ble valgt til panelleder for ett år.  
B. Panelleder Kristiansand fengsel.  

-Ingen villige. Vi sier fra om at vi ikke kommer denne måneden, og forespør bland de 
som står på listen over godkjente tjenestevillige til KKF. Andre ordner dette. 

C. Panelleder ARA.  
-Dag Erik er villig og ble valgt. 

D. Sekretær  
-Trond er villig og ble valgt.  

2. Sak Fra forrige møte. Kan vi gjøre tjeneste i komiteen mer attraktivt?  
Det ble en liten selvransakelse i komiteen og vi kom frem til at vi må være mer 
imøtekommende. Vi skal vise forståelse og empati når vi veileder andre i tjeneste.  

3. OI oppdrag på Solholmen overgangsbolig 19/11-2015.   
Andre og Tor blir med Dag Erik på dette oppdraget.  

4. OI oppdrag angående stand på åpent oppfølgningsseminar UIA.  
Vi velger å ikke bruke resurser på dette nå.  

5. Henvendelse fra Torsdagsgruppa i Arendal om å komme og informere om tjeneste i NA.  
Andre og Tore tar dette og stiller opp på ett av møtene i Arendal en Torsdag kl. 17:30  

6. Budsjett 2016  
Det skal innleveres budsjett fra komiteen i god tid før Områdemøte i November. 
Kasserer lager ett budsjett med utgangspunkt i regnskapsutgiftene fra i år (legger til 
ekstrautgiftene ved annonseringen i FVN og sløyfer husleien). Komiteen har tillit til at 
kasserer kan fremlegge dette for OSSK og oversende det til kasserer i OSSK og 
gruppene uten at komiteen skal godkjenne det først.  

7. OI oppdrag for medlemmer av tingretten 12/11-2015 14:45 - 15:45  
Dag Erik, Andre og Tor tar dette. Det må avtales et møte før møtet slik at 
presentasjonen kan oppdateres og tilpasses oppdraget.  
 

EVENTUELT 
Ingen saker 

Møtet avslutets med bønn om sinnsro 
SEKRETÆR 

PS! Rupo og Politiet
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