Referat 7. mars 2018
Til stede: Tore, André, Tommy H, Anita, Kari, 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 i sammendrag av Tommy H.
12. konsept lest i sin helhet av Maria.
Dagsorden opplest og godkjent.
Referat fra forrige møte opplest, ingen kommentarer.
Kassabeholdning: Som sist, bortsett fra at det er blitt betalt en husleie for H&I-møtet
som ble avholdt for Rusmestringsenheten i Evje fengsel.

Rapportering:
•

Leder: Har snakket med KIF angående stempelordningen, og stemplene har kommet.
Disse hentes i løpet av uka. Leder sender en mail til de gruppene som ønsker
stempler, og avtaler å levere disse ut.
Har snakket med panelleder i Arendal fengsel og det ser nå ut til at vi kan begynne
med møter der igjen.
Besøker gruppene i området og planlegger i tillegg en tur til Arendal.

OI-rapportering:
•
•

Web: Fullversjonen normalt godt besøkt med 320/137 nye, mobilsiden godt besøkt
med 323/101 nye.
Plakatansvarlig: Arbeider videre med å henge opp plakater, men vi har bare litt over
tretti plakater igjen og vi må derfor trykke nye.

H&I-rapportering:
•
•

•
•
•

ARA: Møtene går som de skal. Har nå sendt ut ny tjenesteliste til medlemmene våre
som gjør service på Ara. Vi må få et sett med nye møteinnledningskort.
Kristiansand Fengsel: Møtene er i gang igjen, to møter avholdt. Vi har fått godkjent
tre nye til å gjøre tjeneste her. Her må vi også få et sett med nye
møteinnledningskort.
Arendal Fengsel: Ikke til stede, ikke avlagt rapport.
Evje Fengsel: Det var et godt møte, og vi ble sittende på overtid for å snakke med de
innsatte.
H&I-møte for Rusmestringsenheten: Godt møte. De tre fra fengselet fikk en god
mottakelse, markeringsbrikker og heftet «En introduksjon til Anonyme Narkomane».

www.naossk.org

Saker:
1. Valg:
a. Nestleder – ingen kandidater, videre til neste gang.
b. Panelleder ARA – Kari ble valgt.
c. Kasserer – ingen kandidater, videre til neste gang.
2. Infoskriv: En arbeidsgruppe har redigert infoskrivet vi bruker på Ara og i fengslene.
Dette ble godkjent og vi skal nå prøve det ut de to neste månedene. Evaluering gjøres
på OR-møtet i mai.
3. Forslag til nye OI-oppdrag? ARA og Rupo. Vi reiser rundt og besøker gruppene i
området for å få noen ideer til nye OI-oppdrag.
4. Eventuelt: Ingen saker under eventuelt.
Bønn om sinnsro.

