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Referat 02 August 2017 

 

Til stede: Tore, Ole Gundval, Christian Ken, Hogne, Eric, Nils og André. 
 

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

• Ole Gundval leste 12 konsepter. 

• Nils leste 5. konsept i sin helhet. 

• Dagsorden opplest og godkjent. 

• Referat fra forrige møte lest – ingen kommentarer. 

• Kassabeholdning: 18994,44 

• Post/Mail: Noe korrespondanse fra medlemmer av komiteen og rapport fra 
Panelleder Loland. 

 
OI-rapportering: 

• Fædrelandsvennen: Går som den skal. 

• Web: Fullversjonen godt besøkt 342/110 nye, mobilsidene godt besøkt med 
335/125 nye. 

• Plakatansvarlig: Vi mangler plakatansvarlig. 
 

H&I-rapportering: 

• Kristiansand Fengsel: Ikke til stede, rapporterer om at forrige møte ikke ble 
avholdt grunnet misforståelser, ellers går møtene som de skal. 

• Arendal Fengsel: I gang med å organisere neste møte den 29. August. Har fått 
tak i flere tjenestevillige, venter på klarering av disse. 

• ARA: Ikke til stede, rapporterer om at sist møte ikke avholdt pga to som ikke 
møtte opp. Ellers går møtene som de skal. 

• Loland: Ikke til stede for femte gang, levert rapport på mail om at møter ikke er 
blitt avholdt. – Tilleggsopplysning: Vi inviterer Borgestad klinikken til OI-
presentasjonen 25. August. 

 
Rapport fra Arbeidsgruppa: 

• Vi er klare til 25. August. 
 
Saker: 

1. Valg: 
a. Sekretær – videre til neste gang. 
b. Plakatansvarlig – Christian ble valgt. 
c. Panelleder Kristiansand Fengsel – videre til neste gang. 

2. Sak videre fra forrige gang. Vi trenger flere panelmedlemmer i fengslene. Har 
vi gjort det vi ble enige om sist? Vi har gjort alle tingene vi ble enige om sist. Vi 
fortsetter å innlede på møter om service, vi snakker direkte med medlemmer etc. I 
tillegg sender Leder og Nestleder ut mail til gruppene i området der vi spør om å 
komme og innlede om H&I-tjeneste, spesifikt rettet om tjeneste i fengslene. Vi ber 
Panelleder ARA om å snakke med de som står på deres lister om også å gjøre 
tjeneste i fengslene.  



 

3. OI-presentasjonen hos Agder Friomsorgskontor 17.08 kl 12. Er vi klare? Vi er 
i rute. 

4. Eventuelt: Sak til neste gang – Infomøte om H&I/OI-tjeneste. 
 

Bønn om sinnsro. 


