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Referat 4. april 2018 

 

Til stede: Tore, Maria, Anita, Kari, Ole Gundval. 

 

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 Maria. 

• 1. konsept lest i sin helhet av Anita. 

• Dagsorden opplest og godkjent. 

• Referat fra forrige møte opplest, ingen kommentarer. 

• Kassabeholdning: - 

Rapportering: 

• Leder: Vi har fått en mail (videresendt fra OSSK) fra VG angående en sak de har 

gående om Addictolog Akademiet og VG har fått opplysninger om at de brukte blant 

annet NA sine møter som en rekrutteringsplass for å rekruttere klienter. Leder har 

svart VG på denne mailen der han henviste til NAs 10. tradisjon. 

Stemplene fra KIF er mottatt, og de er blitt utlevert til gruppene i området. 

Har i tillegg besøket møter i Arendal og i Vennesla for å prøve å få tips til hvor og 

hvem OR-komiteen kan kontakte angående OI/H&I-oppdrag. 

OI-rapportering: 

• Plakatansvarlig: Arbeider videre med å henge opp plakater. 

• Web: Fullversjonen godt besøkt med 324/107 nye, mobilsiden godt besøkt med 

285/120 nye. 

H&I-rapportering: 

• ARA: Møtene går som de skal. Har fått nye møteinnledningskort. 

• Kristiansand Fengsel: Ikke til stede, men rapporterer om at møtene er i gang igjen og 

de går som de skal. Har fått utlevert nye møteinnledningskort. 

• Arendal Fengsel: Panelleder har trukket seg, ingen møter avholdt. 

Saker: 

1. Valg: 

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

b. Panelleder Arendal fengsel – ingen kandidater, videre til neste gang. 

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

2. Info om service: Tore, Kari og Maria ordner med dette, og forbereder en 

presentasjon til områdets Servicedag den 5. mai. 



 

3. Nye H&I/OI-oppdrag? 

a. Arendal fengsel, avd. Fyresdal – dette venter vi med til vi har fått en ny 

panelleder for Arendal fengsel.  

b. Lolandsheimen – Leder sender en mail der vi inviterer oss selv for å gjøre et OI-

oppdrag. 

c. ARA Arendal – Leder kontakter Avgiftningen i Arendal og spør om vi kan komme. 

OI-oppdrag i første omgang, forhåpentligvis H&I ved en senere anledning. 

d. Blå Kors Arendal – Leder sender en mail og spør om vi kan komme for å 

presentere NA. OI-oppdrag. 

e. SON-senteret Kristiansand – Ole G kontakter dem angående et OI-oppdrag. 

f. ARA Kristiansand - Ole G kontakter dem angående et OI-oppdrag. 

g. RUPO Kristiansand - Ole G kontakter dem angående et OI-oppdrag. 

4. Økonomi: Leder overtar kassereransvaret inntil komiteen har fått en ny kasserer. 

5. Eventuelt: Ingen saker under eventuelt. 

Bønn om sinnsro. 


