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Referat 3. september 2014 
 

 

Tilstede: Henrik, Nils, Eric, Olaf, og Anne-Celin. 
 
Presentasjonsrunde etter at leder inviterte en H.M. for at vi skal kunne ta gode 
servicebeslutninger. 
 
Nils leste 12 konsepter for NA- tjeneste. 
Henrik leste 6. konsept. 
 
Gjennomgang av dagsorden – godkjent. 
 
Referat fra august- møtet lest. Ingen kommentarer. 
 
Kassabeholdning: Kr. 14622,78. Alle regninger er betalt, inkl. "Fevennen". 
 
Post: Henvendelse fra Solholmen overgangsboliger. Div. fakturaer fra "Fevennen". 
 
Rapporter: 
 
OI: 
Fevennen OK. 
Web – ingen rapport/ansvarlig ikke til stede. 
Infoplakater – ingen rapport/ansvarlig ikke til stede. 
 
H&I: 
Fengsel Arendal – se rapport 
Fengsel KRS – Kjører møter annenhver tirsdag grunnet dårlig servicevillighet. Se 
rapport. 
Fengsel Evje – Ingen til stede, ingen rapport fra møtet 18. august. 
Loland – Møtene går som de skal. Det er sendt e-post til kontaktperson om det er 
ønskelig med færre møter, men de ønsker det går som avtalt, siste onsdag i 
måneden.  
Panelleder går av i oktober. 
ARA – Møtene går som avtalt, men sliter med enkelte medlemmer som ikke møter 
opp til avtale. Personen blir slettet fra servicelista. Heldigvis alltid noen som stiller 
på ort varsel. 
Panelleder går av i oktober. 
 



 

Læredagen: Datoen er "spikret" til 1. november. Det blir lagt ut info/"flyer" i 
nærmeste fremtid. 
 
 
Saker: 
 

 
 

1. Invitasjon fra Solholmen overgangsbolig for å holde et infomøte 25. 
september kl. 18:00. 
Eric, Olaf + Henrik som observatør stiller. 
 

2. Nye oppdrag? 
Ønske om minst 5 nye oppdrag (idémyldring): 
a) Sende ny e-post til politiet. 
b) UIA- studenter: sykepleier-/vernepleie-/sosionomstudier. 
c) Hjemmesykepleien. 
d) DPS - Strømme/Grim. 
e) ARA Byglandsfjord/OI til ARA RUPO/"Farm in action", Grimstad. 
 

3. Forespørsel til NA- gruppene om de ønsker innledere om H&I/OI- service. 
Olaf tar ansvar for å sende e-post til gruppene i OSSK. 
 

4. Retningslinjer for ansvarlig for Infoplakater:  
 

5. Drøftet tanken om hvordan vi innleder et infomøte. Må vi ha med alt av 
informasjon/hva er viktig å få med? Må noe forandres? 
Konklusjon: Om noen panelledere ønsker noen form for endring kan 
vedkommende legge frem et forslag til komiteen. 
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