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Referat 01 Mars 2017 
 
Til stede: André, Tore, Ole Gundval, Kari, John, Eric, Olaf, Siren og Kay. 
 
Leder ønsker velkommen til møtet og inviterer en kjærlig Gud til å hjelpe oss til å ta gode 
beslutninger for fellesskapet. 
 

●      Tore leste 12 konsepter. 
●      Ole Gundval leste 12. konsept i sin helhet. 
●      Saksliste godkjent. 
●      Referat fra forrige møte lest. 
 - kommentar: vi holder månedlige møter i Arendal Fengsel. 
 - kommentar sak 3: det er ikke sendt ut mail til gruppene. 
●      Kassabeholdning: 27909,08 
●      Post/Mail: Bekreftelse fra Rusmestringsenheten i Evje fengsel at de kommer 

15.03.2017. Korrespondanse med Arendal fengsel angående møter. 
●    Referat OSSK: kasserer i OSSK har feilrapportert angående at H&I/OI-komitéen 

har fått for mye penger. 
OI-rapportering: 

●      Fædrelandsvennen: Går sin gang. 
●      Web: Mobilsidene godt besøkt 329/108 nye, nettsiden 362/108 nye. 
●      Plakatansvarlig: Ikke til stede. 

H&I-rapportering: 
●      ARA: Har laget nye lister som er sendt ut. 
●      Kristiansand Fengsel: Møtene går sin gang, men det meldes at det er lite villighet 

blant NA-medlemmer til å gjøre tjeneste der. Går aktivt ut for å få flere til denne 
tjenesten. Leder og panelleder deltar på infomøte angående sikkerhetsrutiner 
torsdag 02.03.17 kl 19. 

●      Arendal Fengsel: Ikke avholdt. 
●      Loland: møter avholdt, men liten interesse blant beboerne. 
●     Evje fengsel: Noen få engasjerte innsatte, men noen spørsmål etter møtet fra et 

par stykker som var nysgjerrige. 
●      Rapport fra Arbeidsgruppa: Vi fortsetter med arbeidsmøter hver tredje onsdag. 

Saker: 
1. Valg: 

a) Panelleder Arendal: Går videre til neste gang. Komitéen tar ansvar for å 
holde møter inntil vi får ny panelleder. 

2. Infoplakat: Ferdig og godkjent. Tore rettskriver før utsending. 
3. Prinsippvedtak 2014: Panelledere skal spørre alle NA-medlemmer som vil gjøre 

tjeneste, om de gjør tjeneste for andre fellesskap. 
4. Møte for Rusmestringsenheten i Evje Fengsel: Dette møtet avholdes i Vestre 

Strandgate 19A, Kristiansand, 15 mars 2017 kl 1230. Dørene åpnes en time før. 
Vi ønsker flest mulig NA-medlemmer velkommen til dette møtet. 

5. Nytt standardskriv angående OI-presentasjoner: André, Tore og Ole Gundval 
ser på dette. 

6. Nye OI-oppdrag: Vi avventer til etter den felles OI- presentasjonen.. 
 
Bønn om sinnsro. 


