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REFERAT 2. APRIL 2014 

 

 

Tilstede: Trond, Jarle, Olaf, Eric, Tommy, Otto, Arve, Nils, Tonje, Sveinung, Jan-Erik, Tor 

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 gjennom møtet. 

 

 Nils leste 12 konsepter for NA-tjeneste 

 Eric leste 2. konsept 

 

 Gjennomgang av dagsorden. 

 

 Referat fra mars møte ble lest. Ingen kommentarer.  

 

 Utdrag av HIOI rapporten til OSSK ble lest. 

 

 Kassabeholdning: kr. 19 316,06 

 

 Post/mail: Fått mail av en forsker på ARA som lurte på om vi ville være med på et 

prosjekt. Har svart at dette ikke er mulig da det vil være å bryte våre tradisjoner. 

 

 

OI rapportering 
 

 Fædrelandsvennen: Går sin gang. 
 

 Web: 350 besøk på fullversjonen og 240 besøk på mobilversjonen.  
 

 Infoplakater: Plakatansvarlig har hatt ei runde og plakatene henger der de skal.  
 

 

H&I rapportering 
 

 Fengsel Arendal: Møte avholdt 25. mars. Bra gjennomført møte med godt oppmøte. 

Ønsker også å avholde møter på åpen avdeling. Panelleder undersøker dette med 

fengselet. 

 



 

 Fengsel Kr. Sand: Panelleder ikke tilstede, ikke avlagt rapport. 

 

 Loland: Panelleder ikke tilstede, men har avlagt rapport. Møte ble avholdt 26. 

februar. Et fint møte med ca. 10-12 deltakere inkl. ansatte. Opplever at det blir satt 

pris på at vi kommer og at det er interesse for å prate med oss i etterkant av møtet. Et 

takknemlig verv å ha. Opplever også at medlemmer er positive og viser god 

servicevillighet når de blir spurt om å delta. 

 

 ARA: Møtene avholdt som de skal, gode møter med bra interesse fra deltakere. 

Panelleder har nå begynt å sende sms til panelmedlemmene for å få tilbakemelding 

etter møtene. 

 

 Solholmen: Møte avholdt 20. mars. Et godt møte med mange deltakere. De ønsker oss 

tilbake.  

 

Saker 
 

1. Valg: sekretær- André ble gjenvalgt. 

 

2. Infoplakater: Skal vi utvide området hvor disse skal vises til også å gjelde utenfor 

sentrum? Vi ble enige om å utvide området. Tor er villig til å hjelpe Arve med 

kjøring. Tommy ønsker å henge opp plakater i Arendal. 

 

3. Invitasjon fra «Ny Start» på Varodd: Dette gjelder OI-informasjon til ansatte. Er det 

noen villige? Jan-Erik, Nils, Tonje og André er villige. Dette blir gjort 29. april kl.11. 

 

4. Invitasjon fra Legeforeningen: 14. mai kl. 20.00. OI-info i 15-20 minutter. Er det 

noen villige? Eric og Otto er villige. 

 

5. E-postadresser: Det er opprettet adresser for panelledere i Arendal fengsel og 

Loland. Forslag om å opprette dette for alle panelledere. Vi ble enige om å gjøre 

dette. 

 

6. Læredagen. Hva skjer med denne? Otto rapporterer om at de har hatt møte for å 

prøve å finne ut av ting. Læredagen blir satt til oktober 2014. Planleggingen godt i 

gang. De ansvarlige ønsker midler for å delta på en læredag i Kongsberg 24. mai. 

Dette er ok for komiteen.  

 

 

 

Husk kontaktskjema som ligger på nett! 

 

 

Møtet ble avsluttet med bønn om sinnsro. 

 

I felleskap 

Sekretær 


