Narcotics Anonymous

Anonyme Narkomane

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

Referat 4. september 2013
Tilstede: Rikke, Olaf, Sven Erik, Jarle S., André H. og Trond
Rikke åpnet med og ønske oss velkommen, og ledet oss deretter gjennom møtet.
Trond leste 12 konsepter for NA- tjeneste.
Olaf leste 7. konsept.
Referat fra august- møtet lest. Kommentar: Valg på kasserer skulle egentlig under posten "Valg".
Kassabeholdning: Kr. 7979,26.
Post: Et behandlingssenter ønsker kontakt med NA. Info sendt.
Rapporter:
Utdrag av rapport til OSSK lest sammen med rapporten fra selve OSSK- møtet
OI:
Fevennen – OK. (I den forbindelse ønsker vi at posten hentes regelmessig ved at det for
eksempel opprettes et verv som "postansvarlig" i OSSK).
Web – OK
Infoplakater – Olaf melder at det er et sabla OK verv. Han møter god servicevillighet når han ber
om hjelp. Så vidt vites er ingenting revet ned.
H&I:
Fengsel KRS menn – ingen til stede, heller ingen rapport.
Fengsel KRS kvinner – ingen til stede, men rapport om ingen kvinnelige innsatte for tiden.
Fengsel Arendal – har sendt inn 2 nye navn for godkjennelse, men har enda ikke fått respons.
Møtet i august ble avlyst.
Loland – blir ikke holdt møter her før villige stiller opp. Institusjonen er informert om dette.
ARA – ingen panelleder.
KIF – ingen endring.
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Saker:
1. Godkjenning av retningslinjer:
a) Endring av Leders retningslinjer ble godkjent.
b) Nestleders retningslinjer står som de gjør.
c) Endring av Kasserers retningslinjer ble godkjent.
2. Valg:
a) Nestleder: Ingen villig.
b) Kasserer: Jarle ble valgt.
c) Sekretær: André ble valgt.
d) Panelleder Loland: Ingen villig.
e) Panelleder ARA: Ingen villig.
3. Brev til gruppene fra ansvarlig for "husleiekontoen" vedr. eventuell/sannsynlig oppsigelse
av leieavtalen.
Vi mener vi må forsøke og få til noe sammen med OSSK og Aktivitetskomiteen.
4. Basic Text på flere språk i fengslene:
Vi kjøper inn 4 stk. på engelsk og eventuelt 4 stk. på polsk.
Trond gjør dette i samarbeid med Jarle.
5. Vi har mottatt henvendelse fra Sammen kan Vi- gruppa om komiteen kan komme og
informere om H&I/OI- komiteen:
6. Det blir ikke "Komitéransakelse" på møtet i oktober grunnet budsjettforhandlinger. Vi
utsetter dette til november- møtet.
7. Hvem rydder: Trond og André gjør det. + at André fikset kopimaskinen.
8. Hvem kan sørge for at møtene på ARA blir gjennomført 7. og 21. september?
André tar 7. og Trond 21.

Sekretær

