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                                                                 Referat OR 17.04.19 

Tilstede: Tore, Maria, Tommy A, Jørgen, Ole Gundval. 

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. 

• 1. konsept lest av Ole Gundval. 

• Referat fra forrige møte lest, godkjent. 

• Dagsorden opplest, godkjent. 

• Kassabeholdning 7836,- 

• Post/Mail. Forespørsel fra Vennesla Hæran, om innledning fra OR. Mellom medlemmer. 

OI-rapportering: 

• Plakatansvarlig: Sendt ut oversikt hvor det er hengt opp plakater i Arendal og Kristiansand. 

• Web: 822 unike besøk. 202 førstegangsbesøk. 

HI-rapportering:  

• Evje Fengsel: ikke tilstede, ingen rapportering. 

• ARA: Ikke tilstede, ingen rapportering. 

• Kristiansand Fengsel: ikke tilstede, ingen rapportering. 

Saker:  

1) Valg: 

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

2) Panel leder Arendal Fengsel: 2års rusfri tid, 1 års varighet, ingen kandidat, videre til 

neste gang. 

3) Panel leder Kristiansand Fengsel: 2års rusfri tid, 1års varighet, ingen kandidat, videre til 

neste gang. 

4) Panel leder ARA: 2års rusfri tid, 1års varighet, ingen kandidat, videre til neste gang. 

2) FU og service dag: Medlemmene diskuterte hva som kreves av oss. Lage budsjett. Høre med 

området om vi kan gjøre det. 

3) Anbefaling for gjennomføring av stempelordning: Møte 06.04.19. 4 stk kom. Konsensus for. 

Anbefalinger for gjennomføring av stempelordning 

 

Det er opp til gruppene hvordan de vil praktisere gjennomføringen av stempelordningen. Mange som 

kommer og skal ha stempel er nykommere, og det er da en fordel at vi praktiserer dette likt for å 

gjøre det enklest mulig for dem. Vi anbefaler derfor: 

 

Vi stempler kortene etter at møtet et ferdig. Dette gjelder selv om vedkommende ikke har vært på 

hele møtet. Vi er ikke et kontrollorgan for myndighetene, og er ikke ansvarlige for om de har vært på 

hele møtet. Vi bekrefter bare at de har vært her. 

 



 

Vi foreslår at gruppene som er med i stempelordningen har kontroll på stempelet, og innarbeider 

rutiner for hvem som skal stemple. Dersom gruppene ønsker det, kan informasjon om stempelrutiner 

eventuelt tas inn i møteledernøkkelen. 

 

OR-komiteen 

4) HI- tjeneste på ARA Bjorbekk: Samtale med Arendals-gruppa. Tar med 1-2 fra Arendals-

gruppa. I opplæring. Gjennomføre 4,5,6 møter for å så ta en evaluering. Avtaler med 

Bjorbekk en fast dag. En gang i mnd. Tore og Ole finner villige og kommuniserer med 

Bjorbekk. 

5) Vennesla Hæran har invitert oss til å holde innledning: Ole, Maria og kanskje Tore tar det. 

Sjekker med Vennesla Hæran om dag. 

6) Nye OI oppdrag: RP/Avgiftningen. Sende mail. Tar kontakt med Mandals-Gruppa om hvem vi 

kan avholde OI-oppdrag for. Neste møte tar vi opp angående å holde OI-oppdrag i Grimstad. 

7) Eventuelt: ingenting 
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