Narcotics Anonymous

Anonyme Narkomane

OSSK, Hospital & Institusjons-/Offentlig Informasjonskomité
P. boks 58, 4661 Kristiansand S
hi-oi@naossk.org

Referat 8. mai 2013
Tilstede: Jarle, André, Liv, Karin, Tonje, Jan Erik, Tommy, Sven Erik, Olaf, Sølvi, Dag Erik, Rikke,
Trond.
Rikke åpnet og ledet møtet.
Liv leste 12 konsepter for NA- tjeneste.
Sølvi leste 4. konsept.
Referat fra april- møtet lest. Kommentar: Leder hadde glemt å føre på "Eventuelt"- saker, og
beklaget dette.
Kassabeholdning: Kr. 15493,43.
Post: Diverse regninger ligger i komiteens hylle i kjellerlokalet
Invitasjon til å dele vårt budskap ved "Innføringskurs rusbehandling med 12 trinns perspektiv".
Rapporter:
OI:
Fevennen – OK
Web – OK
Infoplakater – Rikke og Øyvind har hengt opp plakater på 13 steder i byen. Infoskrivet som fulgte
med var greit å levere ut.
RUPO – Rikke og Nils informerte om NA.
Fengsel avd. Evje – Tonje er veldig fornøyd med deltakelsen.
Solholmen – Mads, Rikke og Jan Erik deltok.
H&I:
Fengsel KRS – Avventer tilbakemelding fra fengselet angående møter på domsavdelingen.
Fengsel KRS kvinner – Har ikke vært møter siste måned. Tonje fratrer vervet og mottar applaus.
Fengsel Arendal – Ingen panelleder, heller ingen møter.
Loland – 20 stk. på sist møte. Veldig OK. Fikk god kontakt med de tilstedeværende. (Det mangler
infoplakater på Loland).
ARA – Tilbakemelding om gode møter. Ønsker god spredning på menn/kvinner som deltar fra
NA. Ny liste over servicevillige er satt opp. Sølvi fratrer vervet og mottar applaus. Sølvi har også
bestilt "visittkort".
KIF – har sendt e-post og vil også ringe.

www.naossk.org

Saker:
1. Godkjenning av retningslinjer:
Retningslinjene ble godkjent med små endringer.
2. Valg:
a) Nestleder: Ingen villig.
b) Panelleder Arendal fengsel: Sven Erik er villig og blir valgt.
c) Panelleder Loland: Ingen villig.
d) Panelleder ARA: Tommy er villig og blir valgt.
e) Panelleder fengsel kvinner: Ingen villig.
3. OI- oppdrag på ARA 5. juni: Olaf, Tonje, Liv og Jan Erik deltar fra NA.
4. Plakatansvar: Rikke forsøker å finne en løsning på at vi ikke har noen fungerende
ansvarshavende.
5. Eventuelt:
Hvem står for gjennomføring av møtet på Loland i slutten av måneden?
Sven Erik ordner opp.
Hvem står for gjennomføringen av eventuelle kvinnemøter i fengselet til neste gang?
Tonje ordner opp.
Taushetserklæring: ARA hadde i sin tid et skriv hvor de som gjorde NA- tjeneste på ARA
måtte undertegne en taushetserklæring. Vi fortsetter denne praksisen hvis ARA krever
dette.
Sølvi legger frem infoskriv til alle som gjør service i H&I/OI- komiteen. Veldig bra!
I tillegg legger leder frem en del kommentarer som har kommet frem i forbindelse med
en e-post fra ARA som omhandler uønsket budskap på møtene der. Vi er i en god prosess.

Sekretær

