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REFERAT 5. FEBRUAR 2014 

 

 

Tilstede: Trond, Jarle, Olaf, Eric, Tor, Rune, Tommy, Anne-Celin, Geir, Nils, Dag E 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 for å tenke på hvorfor vi er her og hvem 

vi gjør service for.  Og ledet oss deretter stødig gjennom møtet. 

 

 Rune leste 12 konsepter for NA-tjeneste 

 Tor leste 12. konsept 

 

 Referat fra januar møte ble lest. Kommentarer: 1. Otto leste 11. konsept ikke 9. som 

sekretær hadde skrevet. 2. Det ble ikke avholdt møte på Loland da dette falt på 

nyttårsaften.  

 

 Utdrag av HIOI rapporten til OSSK ble lest. 

 

 Kassabeholdning: kr. 19 618,59 

 

 Post/mail: Fått svar fra Evje fengsel, Ut av tåka og Solholmen. Sendt mail til Club 67 

ang. stempelsaken. Sendt mail til alle gruppene ang. møte med Friomsorgen. Sendt 

mail til plassene vi ble enige om å kontakte. 

 

 

OI rapportering 
 

 Fædrelandsvennen: Er stoppet opp, men er oppe å går igjen fra mandag 10.02 
 

 Web: 519 besøk på fullversjonen og 248 besøk på mobilversjonen. Godt besøkt. 
 

 Infoplakater: Plakatansvarlig ikke tilstede  
 

 

H&I rapportering 
 

 Fengsel Kr. Sand menn: Panelleder ikke tilstede, men har avlagt rapport. Får holde 

møte for innsatte på domsavdeling en gang i måneden. Fengselet ønsker fire møter i 

måneden. 

 



 

 Fengsel Kr. Sand kvinner: Panelleder ikke tilstede, men har avlagt rapport. Intet å 

rapportere. Dette vervet blir lagt ned da det er slutt på kvinnelige innsatte. 

 

 Fengsel Arendal: Panelleder ikke tilstede. Men har avlagt rapport. Har fått 5-6 

panelmedlemmer. 

 

 Loland: Møte avholdt siste onsdag i januar, godt besøkt. Vil prøve å forandre litt på 

det som leses om NA, slik at det blir mindre kjedelig å høre på. Ønsker egen mail. 

 

 ARA: Litt problemer med tilbakemeldinger fra panelmedlemmer. Ønsker å forandre 

litt på info og møteledernøkkel. Møtene avholdt som de skal. Vil kontakte 

panelmedlemmer for å informere litt. 

 

 Friomsorgen: Har vært i møte med Friomsorgen ang. stempelsaken. Vi ønsker at alle 

gruppene blir involvert, og får positive tilbakemeldinger fra Friomsorgen. Venter på 

svar fra gruppene. Litt skuffende at Club 67 ikke svarer på mailen.  

 

Saker 
 

1. Evje ønsker oss opp onsdag 26 februar kl. 18.00. Er det noen villige? Eric, Nils og 

Olaf drar. (André blir med hvis det er behov) 

 

2. «Ut av tåka» seminar 19. februar. Er det noen villige? Trond og Eric drar. 

 

3. Solholmen 20. mars kl. 18.00. Er det noen villige? André, Geir og Dag Erik drar. 

(Jarle blir med hvis det er behov) 

 

4. Hvordan forholder vi oss til å stille med både kvinnelige og mannlige 

panelmedlemmer i Kr. Sand fengsel? Vi ser ikke på dette som noe problem. 

«Gjør/gjør ikke» gjelder som vanlig. 

 

       

5. Møter i Kr. Sand fengsel. Hvordan blir de holdt og hva blir sagt? Det er blitt delt ting 

som ikke er NA`s budskap. Det er blitt snakket om behandlingsplasser o.l. og 

telefonnumre er blitt delt ut. Det forventes at panelleder tar seg av dette slik at det 

ikke skjer igjen. Retningslinjer og «Gjør/gjør ikke» bør følges her som alle andre 

plasser. Dette bekrefter behovet for en læredag for panelmedlemmer. 

 

 

Trond og Tor begynner å lete etter gamle retningslinjer for service i HI & OI. 

 

Husk kontaktskjema som ligger på nett! 

 

 

Møtet ble avsluttet med bønn om sinnsro. 

 

Sekretær 


