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REFERAT 7. MAI 2014
Tilstede: Jarle, Olaf, Eric, Otto, Arve, Nils, Sveinung, Jan-Erik, Anne-Celin og André
Eric åpnet møte med å ønske oss velkommen, og inviterte en kjærlig Gud med på møte for å
hjelpe oss til å ta gode avgjørelser. Og ledet oss deretter gjennom møtet.
 Anne-Celin leste 12 konsepter for NA-tjeneste
 Nils leste 2. konsept
 Gjennomgang av dagsorden.
 Referat fra april møte ble lest. Ingen kommentarer.
 Kassabeholdning: kr. 15.655,49
 Post/mail: Fått invitasjon til Dr. Oscar Olsen seminar på UIA

OI rapportering
 Fædrelandsvennen: Går sin gang.
 Web: Ingen tall å vise til.
 Infoplakater: Plakatansvarlig har hatt ei runde og plakatene henger der de skal. Har
utvidet området som avtalt på forrige møte. Arve må dessverre trekke seg fra vervet
pga. jobb. Vi takker ham for tjenesten.
 Ny-Start på Varodd: Det rapporteres om et vellykket møte. Vi prøvde ut den nye
powerpoint presentasjonen og den fungerte veldig greit. Vi åpnet opp for spørsmål
underveis. Og deltakerne viste stor interesse og stilte mange spørsmål som vi besvarte
etter beste evne. Har fått tilbakemelding på at de var veldig førnøyde med møtet.
 Dr. Oscar Olsen seminaret: Dårlig tilretteleggelse fra arrangør, vi ble tildelt en dårlig
plass bak i et hjørne. Det var en heller laber interesse fra fagfolkene, fem
henvendelser på to dager. Men vi stilte i alle fall opp. Vi ønsker å gi arrangøren en
tilbakemelding på dette, med tanke på plassering og kort varsel. Samt at
arrangementet ble flyttet til ett annet bygg uten at vi fikk beskjed. Det er for dårlig.

www.naossk.org

H&I rapportering
 Fengsel Arendal: Møte skal avholdes 27. mai. Har sendt mail til fengselet med ønske
om å avholde møter på Hovet (åpen avdeling). Ønsker å holde ordinære NA- møter
der. Kanskje vi kan involvere Arendalsgruppene i dette?
 Fengsel Kr. Sand: Panelleder ikke tilstede, men har avlagt rapport. Rapporterer om
lite servicevillighet. Tre av fire møter går som planlagt. Panelleder beklager
manglende rapport forrige måned. Vervet går nå ut og vi takker Øyvind for
tjenesten.
 Loland: Avholdt møte 30. april. Dårlig oppmøte. Kun tre deltakere. Har fått ny
kontaktperson. Panelleder har sendt over kontaktskjema. 12 panelmedlemmer.
 ARA: Møtene går greit. Litt problemer med villighet blant panelmedlemmene.
Ønsker flere medlemmer i panelet.

Saker
1. Valg: Panelleder Kr. Sand Fengsel- Olaf ble valgt.
2. Læredagen, noe nytt? Lite å rapportere…

Til slutt diskuterte vi litt rundt hva vi kan gjøre for å få bedre servicevillighet.

Møtet ble avsluttet med bønn om sinnsro.
I felleskap
Sekretær

