Narcotics Anonymous

Anonyme Narkomane

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

REFERAT 8. JANUAR 2014
Tilstede: Trond, Jarle, Eric, Arve, Otto, Anne-Celin, Kari, Geir og André
Trond åpnet møte med å ønske oss velkommen, og inviterte en kjærlig Gud med på møte for
å hjelpe oss til å ta gode avgjørelser. En stille stund. Og ledet oss deretter gjennom møtet.
 Ingen leste 12 konsepter for NA-tjeneste
 Otto leste 9. konsept
 Referat fra desember møte ble lest. En kommentar: Angående Kontaktskjema, det er
ikke panellederne som skal lage dette.
 HIOI rapporten til OSSK ble lest.
 Kassabeholdning: kr. 2347,39
 Post/mail: Sendt henvendelse til KIF og Club 67 angående stempelsaken. Fått mail fra
Fædrelandsvennen angående fremtidige regninger som vil komme på mail i stedet for
på papir.

OI rapportering
 Fædrelandsvennen: Går sin gang.
 Web: Forrige mnd. Mobil 232 besøkende, 104 førstegangsbesøkende. Fullversjon 472
besøkende, 104 førstegangsbesøkende.
 Infoplakater: Nye plakater er hengt opp på alle steder pluss ett par nye steder. Møter
positivitet over alt.

H&I rapportering
 Fengsel Kr. Sand menn: Panelleder ikke tilstede. Ingen rapport
 Fengsel Kr. Sand kvinner: Ikke avholdt møter, ingen innsatte. Skal i møte med
fengselet i jan. sammen med panelleder for menn.
www.naossk.org

 Fengsel Arendal: Ingen panelleder, møter derfor ikke avholdt.
 Loland: Ikke avholdt møter. Skal opprette kontakt med ny kontaktperson.
Panelleder har spørsmål ang. reiseregning.
 ARA: Panelleder var innom å avga rapport. Det rapporteres om bra med folk på
møtene. Han får ikke alltid rapport fra de servicevillige etter møtene. Innspill: Ny
møteledernøkkel og ny sinnsrobønn? Kvalitetssikre de som gjør service for oss?
 KIF: Forespørsel er sendt.

Saker
1. Valg
Panelleder Arendal fengsel- Otto ble valgt
2. Kontaktskjema
Dette ble lagd for å få bedre oversikt og kvalitetssikre. Dette ser veldig bra ut og vi
velger å gå for dette. Dette kan panellederne hente på naossk.org under service
brukernavn: ossk passord: frihet
3. Hvor skal vi ut å gjøre oppdrag?
Vi sender forespørsel til: Legeforeningen, Evje fengsel, sosialtjenesten, sofot,
rustjenesten i kommunen og politiet. Solholmen kommer på banen utpå nyåret.
4. Læredag/workshop/minikonvent
Komiteen ønsker å få til dette. Det kom noen innspill om hvordan vi kan få det til.
Kari, Otto, Anne-Celin og Geir er satt på saken.

5. Lete etter gamle og/eller utarbeide nye retningslinjer for service på ara.
Dette blir sett på

Møtet ble avsluttet med bønn om sinnsro
Sekretær

