
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  4 / 1 1 - 2 0 1 5
 
Til Stede: Ronald, Tonje, Ole, Andre, Erik og Tor  

Erik 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 
• 8ende konseptet ble lest opp i sin helhet. 
• Agenda opplest og godkjent 
• Referat fra forrige møte opplest. 
• Kassabeholdning: kr 10 536,45 - Fevennen er betalt 
• Post/Mail: Div medlemmer, rapport Web, Rapport plakatansvarlig, rapport kasserer, 

Invitasjon til NAV Vennesla, Spørsmål angående Byglandsfjord, faktura Fevennen, 
Dagsorden og referat OSSK. 

OI-Rapportering 

• Fædrelandsvennen- Går sin gang på Torsdager.  

• Plakatansvarlig: Lister over hvor plakatene henger Mandal og Kristiansand er på 
plass. 

H&I Rapportering 

• Arendal Kretsfengsel: Gode møter, er i rute  

• Kristiansand Kretsfengsel. Ingen møter avholdt - manglende villighet  

• Møtene på Loland går sin gang, dårlig villighet til tjenesten. 

• ARA. Dårlig oppmøte- ett møte avholdt. Panelleder lurer på om han kan ringe opp å 
påminne deltakerne i panelet dagen før - dette kan han selvfølgelig gjøre.  

• Torsdagsgruppa Arendal er besøkt og dette gikk bra. 
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SAKER 

1. Valg  
A. Panelleder Kristiansand fengsel.  

-Ronald er villig og blir valgt 
 

2. OI oppdrag - stand NAV-Vennesla 25/11 kl 12-15. Tor og Andre er villige til dette, og 
forsøker å få med et lokalt medlem i Vennesla på oppdraget. 

 

EVENTUELT 
ARA - Skal vi lage en sak til gruppene som gir fokus på tjenestevilligheten på ARA og HI 
generelt? 

Eric takker for seg, og vi takker Eric for tjenesten. 

Møtet avslutets med bønn om sinnsro 
SEKRETÆR 

PS! Rupo og Politiet
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