Referat 16. januar 2019
Tilstede: Tore, Maria, Andre, Tommy A, Jørgen, Kari.
Leder ønsket velkommen og inviterte en kjærlig Gud med inn på møtet for å hjelpe oss til å ta gode
avgjørelser for NA.
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Presentasjonsrunde
12.konsepter lest av Maria
10. konsept lest av Andre
Referat fra forrige møte opplest, kommentar: referat fra forrige møtet ikke på nett. Leder
sjekker opp i dette.
Dagsorden, opplest og godkjent.
Kassabeholdning: 7836,Post/mail: Mail fra RKM vedr. utestengelse fra Bragdøya.
Rapportering:
Leder: Gjenvalgt på forrige OSSK møte. Nytt budsjett ble laget til forrige OSSK møte. Mindre
penger til bøker, kuttet også ned på reisegodtgjørelser.
Nestleder: Ledet møtet i Desember.
HI- rapportering:

•

•

Ara: Noen medlemmer ute av lista på nyåret og noen nye. Alltid noen som ikke kan, men
alltid noen som stiller opp. Stor tjenestevillighet. Panel leder går av på neste møte. Nye
foldere og visittkort.
Kristiansand fengsel: Begynner å minke litt på tjenestevillighet. Møtene går sin gang. Trenger
nye villige.

Saker:
1. Valg:
a) Plakatansvarlig: Ingen kandidater, videre til neste gang.
b) Sekretær: Tommy A. valgt.
c) Kasserer: Ingen kandidat, videre til neste gang.
d) Panel leder Arendal fengsel: Ingen kandidat, videre til neste gang.
e) Panel leder Evje fengsel: Kari valgt.
2. OI-oppdrag:
- Lage avtale med Ara. De vil ha oss på en fredagsmorgen. Ole, Kari, Maria, muligens Tore
holder OI- presentasjonen. Leder skriver mail til de etter møtet.
- Loland: Sender en mailhenvendelse til dem.
- Evje fengsel: Panelleder tar kontakt med dem.
- Byglandsfjord: Sendt mail, ingen svar.
3. Hva kan vi gjøre for å få flere villige tjenere i komiteen?
- Gå på enkeltmedlemmer, del om OR på møte. Sende mail til gruppene om innledning.
Minne på gruppenes ansvarlighet om å sende folk til OR. Kommunikasjonen må bli bedre
med gruppene. Nestleder i OSSK, inviteres på neste OR møte.
www.naossk.org

4.

5.
6.
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Brev vedr. utestengelse fra Bragdøya.
- Vi videresender mailen videre til leder i OSSK. Leder tar med synspunktene til
medlemmene til neste OSSK.
Retningslinjer for stempelordning:
- Fokuset er anbefalt gjennomføring. Tore og Andre skal ha det klart til neste møte.
Trykk av plakater:
-Tore tar seg av det.
Kjøp av kaffe:
- Maria tar seg av det.
Eventuelt:
- Ingen saker.

Bønn om sinnsro

