Narcotics Anonymous

Anonyme Narkomane

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

REFERAT 1. OKTOBER 2014
Tilstede: Trond, Eric, Nils, Jarle, Sara, Olaf, Tor, Henrik, Christoffer, Linn, Anne-Celin 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. Og ledet oss deretter gjennom møtet.
 Eric leste 12 konsepter for NA-tjeneste
 Nils leste 7. konsept.
 Gjennomgang av dagsorden.
 Referat fra september møte ble lest. Ingen kommentarer.
 Kassabeholdning: kr. 13.822,34
 Post/mail: Veien til frihet og Åpen dør har svart på mailen.

OI rapportering
 Fædrelandsvennen: Går sin gang.
 Web: Godt besøkt
 Infoplakater: Har fått hjelp av lokale medlemmer i Arendal og Mandal til å henge
opp plakater der. Har fått tilbakemelding på hvor de har hengt opp plakater.

H&I rapportering
 Fengsel Kr. Sand menn: Panelleder rapporterer at lista med panelmedlemmer
begynner å fylles. Holder møte annenhver tirsdag. Ønsker å avholde møte hver
tirsdag.
 Fengsel Arendal: Panelleder ikke tilstede, ikke møte i oktober.

www.naossk.org

 Loland: Panelleder rapporterer at det ble avholdt møte onsdag 24/9. Godt møte med
åtte deltakere. Håper det fortsetter sånn. Ønsker å få skrevet ut en oppdatert
møteliste.
 ARA: Panelleder rapporterer at det er en del panelmedlemmer som melder avbud i
siste liten, og må derfor ofte kontakte de frivillige. Ikke alltid det er fulltallig men
møtene blir likevel holdt. Bør få rensket opp i lista med panelmedlemmer.
 Solholmen: Møte avholdt torsdag 25/9, bra møte. Masse spørsmål fra deltakerene.

Læredagen: Går sin gang. Blir avholdt 1. november kl. 11 i Dronningensgt. 36

Saker
1. Valg: a) Panelleder Ara: Ingen kandidat, Nils sitter til neste møte.
b) Panelleder Loland: Ingen kandidat, Anne-Celin sitter til neste møte.
c) Sekretær: Tor ble valgt.
d) Kasserer: Ingen kandidat, Jarle sitter frem til neste møte.
2. Innleder til de gruppene som har bedt oss komme å informere om H&I/OItjeneste. Hvem er villige? Eric og Nils drar til Åpen dør. Tor og Olaf drar til
Veien til frihet.
3. Eventuelt:
Vervsbeskrivelse plakatansvarlig: Plakatansvarlig ønsker å bruke lokale
medlemmer i Arendal og Mandal og har lagd noen retningslinjer for dette. Dette
ble litt komplisert og går derfor videre til neste gang.

Møtet ble avsluttet med bønn om sinnsro.
I fellesskap
Sekretær

