
  
 

OSSK, Hospital & Institusjons-/Offentlig Informasjonskomité 

P. boks 58, 4661 Kristiansand S 

hi-oi@naossk.org 

www.naossk.org 

          Narcotics Anonymous    Anonyme Narkomane 

 
Referat 05 Juli 2017 

 

Til stede: Tore, Katrín, Kari, Ole Gundval, Tommy H, Eric, Ken og Nils. 
 

Nestleder ønsker velkommen til møtet og inviterer en kjærlig Gud til å hjelpe oss til å ta 
gode beslutninger for oss og fellesskapet. 
 

• Eric leste 12 konsepter. 

• Nils leste 4. konsept i sin helhet. 

• Dagsorden opplest og godkjent. 

• Referat fra forrige møte lest – ingen kommentarer. 

• Referat fra OSSK – Leder av H&I/OI-komiteen opplyste om at vi trenger flere til å 
gjøre tjeneste i fengslene, gruppene bes ta ansvar. Ellers fikk komiteen skryt av 
Leder i OSSK for å gjøre en god jobb. 

• Kassabeholdning: 20845,02 

• Post/Mail: Agder Friomsorg har gitt oss en dato for å holde et OI-møte, det blir 
torsdag 17. August 2017 kl 12. André, Tore, Tommy H og Ole Gundval gjør dette. 

 
OI-rapportering: 

• Fædrelandsvennen: Går som den skal. 

• Web: Fullversjonen godt besøkt 339/87 nye, mobilsidene besøkt med 262/74 nye. 

• Plakatansvarlig: Vi mangler plakatansvarlig. 
 

H&I-rapportering: 

• Kristiansand Fengsel: Møtene går som de skal, vi blir godt mottatt av både 
ansatte og innsatte. Pga at to medlemmer har flyttet er det nå bare 4 stykker som 
gjør denne tjenesten. Vi trenger flere til denne viktige tjenesten. 

• Arendal Fengsel: Ikke avholdt møter, problemer med å få tak i tjenestevillige. 
Igjen, vi trenger flere til denne viktige tjenesten. 

• ARA: Rapporterer om gode møter og at det er mange som er tjenestevillige. 

• Loland: Ikke til stede for fjerde gang, ingen rapport. 
 
Rapport fra Arbeidsgruppa: 

• Vi arbeider med presentasjonen hver tredje onsdag i måneden i Vestre Strandgate 
19A, og vi har god fremgang med presentasjonen. Vi er klare til fastsatt dato. 
NB! Ikke møte den tredje onsdagen i Juli grunnet NA Camp Bragdøya. 

 
Saker: 

1. Valg: 
a. Sekretær – videre til neste gang. 
b. Plakatansvarlig – videre til neste gang. 

2. Flere panelmedlemmer i fengslene: Medlemmene i komitéen forsøker å gjøre 
det vi kan for å få med oss medlemmer, vi må gå aktivt ut én-til-én for å spørre 
medlemmer vi kjenner. I tillegg kan vi nevne det på møter. Komiteen sender igjen 
brev til gruppene i området og inviterer oss selv til å komme å innlede om H&I/OI-
tjeneste. 

3. Nytt infomøte om H&I/OI-tjeneste: Vi forsøker å få dette til i slutten av 
September 2017.  



 

4. Invitasjon til den felles OI-presentasjonen: Tore, André og Ole Gundval tar seg 
av dette. 

5. Eventuelt: 
 

Bønn om sinnsro. 


