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Referat 5. september 2018 

Tilstede: Maria, Kari, Tommy, Tore og Trond 

Tore åpnet møtet med å invitere en kjærlig gud til å hjelpe oss med å ta gode beslutninger, og ledet 

oss deretter gjennom møtet. 

➢ Stille stund 

➢ Presentasjonsrunde 

➢ Maria leste NAs tolv konsepter 

➢ Tommy leste 6. konsept 

➢ Dagsorden godkjent 

Før møtet startet hadde vi en "selvransakelse" på hvordan komiteen fungerer: 

1. Oppfyller komiteen sitt formål overfor OSSK og gruppene? 

• Ja, det mener vi. Få tjenere gjør en god innsats. Vi opprettholder møter på de steder vi 

har panelledere. Det er ingenting å utsette på tjenestevilligheten til de som er med. Vi 

gjør alle en innsats for å bringe budskapet. 

2. Hvordan kan vi forbedre oss? 

• Små, enkle ting kan bety mye. Holde informasjonsmøter i grupper og opplyse om 

komiteens arbeid/tjenester. Snakke mer og positivt om det å gjøre tjeneste i komiteen. 

3. Tar vi hensyn til at nykommeren ikke vet så mye om service og rutiner som de som har vært 

med en stund, og hvordan tar vi imot nykommere på servicemøtene? 

• Ja, vi prøver å informere etter beste evne. Vi kan bli bedre på å oppfordre nye til å 

komme tilbake, og oppfordre dem til å bli med som observatører. Kanskje også tilby dem 

enkle tjenester frem til de har oppnådd nok rusfri tid til å ta verv. 

Rapporteringer OI: 

• Plakatansvarlig: Har fått med en villig person. Tar ei ny runde neste uke. 

• Web: Litt nedgang på mobilversjon, litt oppgang på fullversjon. 

• Infomøte ARA Arendal: Fikk 45 minutter, brukte PowerPoint, fikk mange spørsmål, og 
et veldig bra møte. 

 
Rapportering H&I: 

• Infomøter på ARA: Går som de skal. Bra tjenestevillighet, og får tilbakemeldinger 
om gode møter. 

• Kristiansand fengsel: Panelleder ikke tilstede, heller ikke noen rapport. 
 

Saker:  
 

0. Referatsaker: 
a) Referat fra 1. august lest. Ingen kommentarer. 
b) Kassabeholdning: kr 10 750,-. Kr 2 840,- er gått ut til innkjøp av litteratur. 
c) Post/e-post: Kommunikasjon med ARA Arendal i forbindelse med infomøte der. 

1. Valg: 
a) Nestleder: Maria valgt. 
b) Kasserer: Ingen villige i dag. 
c) Panelleder Arendal fengsel: Ingen villig i dag. 
d) Panelleder Evje fengsel (kvinner): Ingen villige i dag. 



 

2. Nye OI- oppdrag?: Vi forbereder oss på å kontakte ARA Byglandsfjord, ARA Kristiansand, 
RUPO og SON- senteret. (Plakatansvarlig ber om å få henge opp plakat på SON- senteret 
samt tilby dem visittkort og brosjyrer). 

3. Ny H&I møteledernøkkel delt møte. Vi godkjenner det fremlagte forslag. 
4. Informasjonsmøte: Vi tar sikte på å avholde et informasjonsmøte i Vestre Strandgt. 19a den 

21. november. Forberedelser starter etter møtet i oktober. 
5. Eventuelt: Intet. 

 
 
Møtet ble avsluttet med bønn om sinnsro. 


