
  

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

hi-oi@naossk.org 

Referat 07 Desember 2016 
 

Til stede: André, Tore, Tor, Ronald, Dag Erik, Sigurd, Ole Gundval, Nils Erling, 
Werner og Eric. 
  
André ønsker velkommen til møtet og inviterer en kjærlig Gud til å hjelpe oss til å ta 
gode beslutninger for fellesskapet. 

●      Tor leste 12 konsepter. 
●      Dag Erik leste 9de konsept i sin helhet. 
●      Saksliste opplest og godkjent. 
●      Referat fra forrige møte lest. 
- kommentar til sak 3: vervsbeskrivelsene blir stående som de er, bortsett fra 

webansvarligvervet som blir oppdatert. 
●      Kassabeholdning: 6984,43 
●      Post/Mail: Diverse fra medlemmer pluss en mail fra Solholmen 

Overgangsbolig som ber om utsettelse av møtet med H&I fram til 12 Januar 
2017. 

  
OI-rapportering: 

●      Fædrelandsvennen: Går sin gang. 
●      Web: Mobilsidene godt besøkt med 375/144 nye, nettsiden 328/129 nye. 
●      Plakatansvarlig: Ikke til stede, andre gang på rad. 

H&I-rapportering: 
●      ARA: Møtene er blitt avholdt. 
●      Kristiansand Fengsel: Møtene går som de skal. 
●      Arendal Fengsel: Ikke avholdt møte pga manglende interesse fra de innsatte. 
●      Loland: Møtene er avholdt. 
●      Rapport fra Arbeidsgruppa: Vi er enige om hvordan OI-møtet skal avholdes, vi 
fortsetter arbeidet. Ønskelig at flere kommer for å hjelpe. 

  
Saker: 

1.    Valg: 
a) Panelleder ARA - går videre, komiteens medlemmer tar dette inntil videre. 
b) Arendal Fengsel - går videre til neste gang. 
c) Kristiansand Fengsel - går videre til neste gang. 
2.    Forslag til Infoplakat - Sigurd setter sammen forslagene fra Tor og Ronald til 

en felles plakat. 
3. Nye OI-oppdrag - Tor har snakket med en person i politiet, de foreslo to 

muligheter: enten å delta på et av deres morgenmøter (hvor vi ikke vil nå så 
mange) eller å delta på seminar hos dem til våren. Tor holder dialogen 
gående, mer info kommer angående dette. 

  
Bønn om Sinnsro 
 

www.naossk.org 


