Narcotics Anonymous

Anonyme Narkomane

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

REFERAT 4. JUNI 2014
Tilstede: Eric, Jarle, Olaf, Tor 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. En stille stund. Og ledet oss deretter gjennom møtet.
 André leste 12 konsepter for NA-tjeneste
 Tor leste 4. konsept.
 Gjennomgang av dagsorden.
 Referat fra mai møte ble lest. Ingen kommentarer.
 Kassabeholdning: kr. 15.655,49
 Post/mail: Ingen.

OI rapportering
 Fædrelandsvennen: Går sin gang.
 Web: Fullversjon 359 besøkende, 125 førstegangsbesøkende. Mobilversjon 280
besøkende, 149 førstegangsbesøkende.
 Infoplakater: For tiden ingen plakatansvarlig. André har levert en plakat til
Vågsbygd legesenter.
 Legeforeningen: Eric og André har vært og avholdt infomøte, og kan rapportere om
et svært vellykket møte med stor interesse fra legene. Var i utgangspunktet tildelt 1520 min. til dette, men ble der i ca. 45 min. Har fått veldig gode tilbakemeldinger.

www.naossk.org

H&I rapportering
 Fengsel Kr. Sand menn: Panelleder rapporterer at det blir avholdt møter i fengselet
hver tirsdag fra kl. 17.45 – ca. 18.30, det avhenger litt av hvor mange som dukker opp
på møtene. Panelmedlemmene er blitt delt inn i fire grupper, to på dom og to på
varetekt. Møtene som er avholdt etter at han overtok panelledervervet har fungert
meget bra, og han håper dette vil fortsette.
 Fengsel Arendal: Panelleder ikke tilstede, men har avlagt rapport. Møte avholdt 27.
mai. Sendt mail angående møter i åpen avdeling. Kontakten vår er i dialog med
direktøren. Det vil da bli snakk om NA møter ala Kristiansand. Kanskje fire ganger i
året.
 Loland: Panelleder ikke tilstede, men har avlagt rapport. Var på Loland 28. mai for å
avholde møte, og opplevde at ingen dukket opp. At det er liten interesse fra
pasientene der oppe registrerte de også sist de var der i april. Neste møte der oppe er
som avtalt 25. juni. Kanskje drøfte/evaluere rundt info-møtene der oppe på neste
H&I/OI-møte i august?
 ARA: Panelleder ikke tilstede, ikke avlagt rapport.

Saker
1. Valg plakatansvarlig- Ingen kandidat.
2. Læredagen, noe nytt? Ingen av de ansvarlige tilstede.

Møtet ble avsluttet med bønn om sinnsro.
I fellesskap
Sekretær

