Narcotics Anonymous

Anonyme Narkomane

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

REFERAT 4. DESEMBER
Tilstede: Trond, Jarle H, Jarle S, Olaf, Tonje, Kari, Geir, Øyvind, Dag Erik, Øystein, Arve, AnneCelin og André
Leder åpnet med å ønske oss velkommen, og inviterte en kjærlig Gud med inn på møte for å
hjelpe oss til å ta gode avgjørelser. En stille stund for å tenke på hvorfor vi er her og på hvem vi
gjør service for. Han ledet oss deretter gjennom møtet.
Anne-Celin leste 12 konsepter for NA-tjeneste.
Eric leste 10. konsept.
Referat fra november møte ble lest. Ingen kommentarer.
Kassabeholdning: kr. 5 398,38
Post/mail: Fått brev fra bank om å legge konto inn under OSSK org.nr

OI rapporteringer:
 Fædrelandsvennen: Går som det skal
 Web: Godt besøkt. Mobil – 270 besøkende. Web – 393 besøkende
 Infoplakater: Har ikke fått vært rundt med de nye plakatene. Har dessverre ikke hatt tid.

HI rapporteringer:
 Fengsel Kr.sand menn: Har mista 3 service villige, trenger sårt nye. Jobber med å få med
innsatte fra domsavdeling.
 Fengsel Kr.sand kvinner: Ikke noe å rapportere. Ikke avholdt møter.
 Fengsel Arendal: Panelleder ikke tilstede. Møte ikke holdt.
 Loland: Møte avholdt 27.11. Det var seks deltakere på møtet. Gode tilbakemeldinger.
Møte 31. 12 ble avlyst. Går som det skal i januar. Ønsker å oppdatere litt info. Panelleder
synes det er et veldig ok verv.
 ARA: Panelleder ikke tilstede, men har avlevert rapport. Møtene avholdt som de skal.

www.naossk.org

 KIF: Ikke hørt noe.

Saker
1. Valg
a) Valg av nestleder: Eric ble valgt
b) Valg av panelleder Arendal fengsel: Ingen kandidat
c) Valg av plakatansvarlig: Arve ble valgt.
2. Bankfullmakt
Eric, Trond, Jarle og Andrè skriver under.
3. Kontaktinfo/ panelledere
Lage et skjema med kontaktinfo på bla servicevillige og kontaktpersoner. Panelledere gjør
dette.
4. Diskusjon om OI oppdrag.
Hvem skal vi kontakte for å nå ut? Vi diskuterte litt rundt dette og kom med med følgende
forslag.
 Evje fengsel
 Sykepleierskolen UIA
 Legeforeningen
 KIF
Saken går videre til neste gang.
Møtet ble avsluttet med bønn om sinnsro.
Sekretær

