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Referat 2. desember 2015 
 

Tilstede: André, Tore, Rune, Tor, Ronald, Eric og Trond 
 
André åpnet med å invitere en kjærlig Gud til å hjelpe oss med å ta riktige beslutninger for 
fellesskapet, og ledet oss deretter gjennom møtet. 
 
Presentasjonsrunde ble gjort. 
 
NAs 12 konsepter for tjeneste ble lest av Tor. 9. konsept lest av Trond 
 
Rapporter OI:  
"Fevennen" går som normalt. Nettsida er godt besøkt. Plakatansvarlig har sendt sjekklister på e-post 
over utplasseringer. Tingretten hadde besøk av OI- representanter. Det ble en godt gjennomført 
presentasjon med 25-30 tilhørere som stilte en del spørsmål etter fremføringen. Tilbakemeldinger på 
godt gjennomført informasjon. Stand hos NAV Vennesla for ansatte i behandlingsindustrien. To 
henvendelser som begge fikk med seg plakater. 
 
Rapporter H&I: 
ARA: Møtene har gått etter planen. 
Kristiansand fengsel: 2 møter avholdt, vi blir godt mottatt. Det blir ett møte til før jul. Etter jul er det 
to "lag" som deler på tjenesten. 
Arendal fengsel: Full kontroll. Møter satt opp for 2016. Veksler mellom møter på åpen og lukket 
avdeling.  
Loland: Ett møte sist måned med kun én ansatt tilstede. Det ble holdt et OI- møte for denne. Ikke 
planlagt møte før januar/februar. 
Solholmen overgangsbolig: Informasjon for de innsatte. Dette gikk forholdsvis greit. 
 
 
Saker: 

1. Valg: 
a) Nestleder. Ingen villige på dette møtet. 
b) Kasserer: Eric er villig og blir valgt. 

2. Fokuspunkt: Få med i H&I/OI- rapporten til OSSK viktigheten av at medlemmene stiller opp 
når de har påtatt seg en tjeneste, eller i det minste gir beskjed om noe kommer i veien (eller 
noe sånt)…. 

3. Nytt infomøte: André, Tor og Tore jobber med dette, og kommer med dato når alt er klart. 
4. Nye OI- oppdrag: 

a) Ny henvendelse til Lolandsheimen (Tore). 
b) Politiet (André). 
c) Videreføre avtalen med KIF (André). 

5. Eventuelt: Intet. 
 
 
Sekr. 
 
 


