
  

OSSK, Hospital & Institusjonskomiteen 
P. boks 58, 4661 Kristiansand S 

hi-oi@naossk.org 

Referat 02 November 2016 
 
Til stede: Tore, Jarle, Nils Erling, Trond, Jens, Werner, Torleiv, John, Kay, Ole G og 
André. 
 
André ønsker velkommen til møtet og inviterer en kjærlig Gud til å hjelpe oss til å ta 
gode beslutninger for fellesskapet. 

● Jens leste 12 konsepter. 
● Trond leste 8de konsept i sin helhet. 
● Saksliste opplest og godkjent. 
● Referat fra forrige møte lest. 
● Kassabeholdning: 6984,43 
● Post/Mail: Diverse fra medlemmer, tilbud fra Fædrelandsvennen ang. digital 

annonse. 
 
OI-rapportering: 

● Fædrelandsvennen: Går sin gang, betalt. 
● Web: Nettsidene godt besøkt denne måneden. 
● Plakatansvarlig: Ikke til stede, men plakatene henger der de skal 

H&I-rapportering: 
● ARA: Møtene er blitt avholdt, listene skal være oppdatert til neste møte. 
● Kristiansand Fengsel: Ikke til stede. Møtene går som de skal. 
● Arendal Fengsel: Møtene går som de skal. 
● Loland: Møtene er avholdt. 
● Evje Fengsel: Vi avholdt et godt møte, det var flere som var interessert i å 

snakke med oss etter møtet. 
● Rapport fra Arbeidsgruppa: referat fra arbeidsmøtet 19.11.16 lest. 

 
Saker: 

1. Valg: 
a) Nestleder - Tore ble valgt. 
b) Sekretær - Ole G ble valgt. 
c) Panelleder ARA - går videre til neste gang. Eric vil ordne dette inntil videre. 
d) Arendal Fengsel - går videre til neste gang. Ronald tar det inntil videre. 
e) Kristiansand Fengsel - går videre til neste gang. Ronald tar det inntil videre. 
2. Solholmen Overgangsbolig - ønsker besøk av oss torsdag 24.11 kl 18. Tore, 

Nils Erling og Ole G gjør dette. 
3. Gjennomgang av verv? Vi ordner en oppdatering på vervet som Webansvarlig 

til neste gang. 
4. Forslag til Infoplakat - videre til neste gang. 
5. Fædrelandsvennen digital + buss plakater - buss blir for dyrt, fvn vil ha 15 øre 

pr visning av reklame, vi anser dette for dyrt. 
6. Godkjenning av budsjett - godkjent. 
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