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                                                              Referat OR 20.03.2019 

Tilstede: Toril, Kari, Jørgen, Maria, Ruth, Tommy A 

Leder ønsket velkommen og inviterte en kjærlig Gud med inn på møtet for å hjelpe oss til å ta gode 

avgjørelser på vegne av NA. 

• Presentasjonsrunde. 

• 12. konsepter lest av Maria. 

• 12. konsept lest av Toril. 

• Referat fra forrige møte lest. Kommentar: arbeidsmøtet handler om retningslinjene for 

stempelordningen. Godkjent. 

• Dagsorden opplest. Godkjent. 

• Kassabeholdning: 7836,- 

• Post/Mail. Mellom medlemmer og Arendalsgruppa. 

-Leder: Svart på mail. Satt opp dagsorden. 

-Nestleder: Sett gjennom hva FU tilbyr. 

-Sekretær: Ingenting å rapportere. 

OI-rapportering: 

• Plakatansvarlig: Fått gammel liste. Skal få en ny liste. Begynner om en ukes tid. 

• Web: 1007 unike besøk. 249 førstegangsbesøk. 

 

HI-rapportering: 

• Evje Fengsel: Har ikke hørt noe fra dem. Ringer til de i morgen for å høre hva som skjer. 

• Kristiansand Fengsel: møtene går sin gang. Det har blitt enklere etter å ha opprettet en 

gruppe på Messenger. 

• ARA: Møtene går sin gang. Glemte å ta med møteleder nøkkel til sist lørdag. Men det ordnet 

seg. 

Saker: 

1. Valg: 

1) Kasserer: 2års rusfri tid. 1års varighet. Ingen kandidat, videre til neste gang. 

2) Panelleder Arendal Fengsel: 2års rusfri tid 1års varighet. Ingen kandidat, videre til neste gang 

3) Panelleder Kristiansand Fengsel: 2års rusfri tid 1års varighet. Ingen kandidat, videre til neste 

gang. 

4) Panelleder ARA: 2års rusfri tid 1års varighet. Ingen kandidat, videre til neste gang. Kari tar det 

en mnd. Til. 

2. OI-oppdrag: 

- ARA Bjorbekk: Tirsdag passer best for dem. Snakket med Arendalsgruppa, de har villige til 

å gå på Bjorbekk. 

- Sende mail til RP og avgiftningsposten 

- Purre på Byglandsfjord 

- Sende mail til Loland 



 

- Vi må tenke mer på Grimstad og Mandal, finne steder vi kan ha OI-oppdrag. Prater mer 

om dette på neste møte. 

3. Forslag om å 

a) Invitere FU til å holde en service dag:  

Komiteen er positive til forslaget. Avventer på hva AKOM gjør. 

b) Avholde First Narcotics Anonymous Public Relations Week. 3 til 9. Juni. 

Saken går ut. 

 

 

 

 


