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Referat 1. august 2018 

Til stede: Ole Gundval, Maria, Trond, André og Tommy H. 

Sekretær 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 Tommy H. 

• 5. konsept lest av Trond. 

• Referat fra forrige møte opplest, ingen kommentarer.         

NB! Etterlyser referatet på nett. 

• Dagsorden opplest og godkjent. 

• Kassabeholdning: - 

• Post/Mail: Rapport fra Leder. Korrespondanse med journalist fra Fædrelandsvennen, 

de ønsket en reportasje fra Bragdøya arrangementet. De ville kontakte komiteen 

igjen til neste år. 

OI-rapportering: 

• Web: Fullversjonen besøkt med 230/60 nye, mobilsiden besøkt med 350/119 nye. 

• Plakatansvarlig: Har fått et medlem i Arendal til å ta en runde der. Tar selv en ny 

runde etter sommeren. 

H&I-rapportering: 

• Kristiansand Fengsel: Har ikke fått avholdt de to siste møtene, men neste møte vil bli 

avholdt. Har fått litteratur som tas med opp i fengselet. 

• ARA: Ikke til stede, men rapporterer om at alle møtene er blitt avholdt, bortsett fra 

ett, som ble avlyst pga ferieavvikling.  

Saker: 

1. Valg: 

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

b. Kasserer – ingen kandidater, videre til neste gang 

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

2. Nye H&I/OI-oppdrag:  

- Ara Arendal i slutten av august. Vi tar et møte for gjennomgang av 

presentasjonen. 

- Andre oppdrag: Rupo, Ara Byglandsfjord og Ara Døgn Kristiansand arbeides det 

med, vi sender dem en mail. 

- Evje Fengsel kom opp som et forslag. Vi arbeider videre med dette. 

- Komiteen arbeider videre med flere andre plasser. 

3. Opprettelse av nytt verv: Panelleder Evje Fengsel. Vi oppretter dette med samme 

vervsbeskrivelser som i Arendal og Kristiansand Fengsel. 

4. Selvransakelse – vi tar en selvransakelse på neste møte i komiteen. 



 

5. Ny Møteledernøkkel til H&I: Høres greit ut. Forslaget sendes ut til komiteens 

medlemmer så alle kan ta stilling til dette. Saken går derfor videre til neste gang. 

6. Eventuelt 

Bønn om sinnsro. 


