
 

 
 

www.naossk.org 

Referat 7. februar 2018 

 

Til stede: Tore, André, Tommy H, Kari, Stein, Tommy A, Ole Gundval og Maria. 

Leder ønsket velkommen til møtet og inviterte en kjærlig Gud til å hjelpe oss til å ta gode 

beslutninger for komiteen og fellesskapet som helhet. 

• Presentasjonsrunde. 

• 12 konsepter lest av André. 

• 11. konsept lest i sin helhet av Tommy H. 

• Dagsorden opplest og godkjent. En ekstra sak under eventuelt. 

• Referat fra forrige møte opplest. Spørsmål angående stempelordningen med KIF. 

• Kassabeholdning: Som sist. 

• Post/Mail: En mail denne måneden, fra Rusmestringsenheten Evje Fengsel. Se sak 2. 

Rapportering: 

• Leder: Leder leste opp forrige rapport til OSSK for komiteens medlemmer. Har 

snakket med KIF angående stempelordningen, og vi får nye stempler fra dem snart. 

OI-rapportering: 

• OI-oppdrag – Enhet for livsmestring, Søgne: Vi gikk gjennom vår tredelte PowerPoint 

presentasjon, og gjorde en god fremføring. Vi opplevde at de hadde få spørsmål og 

liten interesse. Vi ser likevel verdien av at vi kan ha sådd et lite frø hos noen av de 

fremmøtte. 

• OI-oppdrag – Steg for steg, Blå Kors Kristiansand: Vi gikk gjennom PowerPoint 

presentasjonen, og vi opplevde stor interesse og mange spørsmål fra de fremmøtte. 

De var veldig imponerte av hva NA står for og arbeidet vi gjør. Vi var der i en time og 

tre kvarter. 

• Web: Ikke til stede, ikke avlagt rapport. 

• Plakatansvarlig: Har begynt å henge opp plakater, så nå henger det plakater på alle 

legesentre og alle apoteker i Kristiansand sentrum. Fortsetter arbeidet neste uke. 

H&I-rapportering: 

• ARA: Ett møte ble ikke avholdt pga dårlig med tjenestevillighet, ett møte avholdt. 

Lager ny tjenesteliste nå i februar. 

• Kristiansand Fengsel: Har fått et navn på en ny kontaktperson i fengselet, arbeider 

videre med dette. 

• Arendal Fengsel: Ikke til stede, ikke avlagt rapport. 

Saker: 

1. Valg: 

a. Nestleder – ingen kandidater, videre til neste gang. 



 

b. Panelleder Kristiansand Fengsel – Tommy H ble valgt. 

c. Panelleder ARA – ingen kandidater, videre til neste gang. 

d. Kasserer – ingen kandidater, videre til neste gang. 

2. Forespørsel fra Rusmestringsenheten Evje Fengsel. Kan vi avholde et møte for dem 

28. februar og avlegge dem et besøk i tillegg? Vi avholder et møte 28. februar kl 

12.30 for dem i Vestre Strandgate 19a. Ole G åpner dørene en time før, koker kaffe 

og innleder om første trinn. Tommy H er møteleder. Vi ber erfarne NA-medlemmer 

om å komme. I tillegg så reiser André, Stein og Ole G til Evje Fengsel mandag 19. 

februar kl 18.00. 

3. Forslag til nye OI-oppdrag? Vi begynner med å kontakte ARA og Rupo. 

4. Eventuelt: Infoskrivet vi bruker i H&I-tjeneste. Forslag om at dette skrivet blir sendt 

til alle som gjør H&I-tjeneste. Poenget med dette er at vi skal kunne møte så godt 

forberedt som mulig når vi gjør denne viktige tjenesten. Vi ble også enige om å ha en 

arbeidsgruppe som går gjennom infoskrivet slik at vi kan forbedre dette. Alle de 

fremmøtte ville være med på dette. Ole G tar ansvar for at dette blir gjort. 

Bønn om sinnsro. 


