
Narcotics Anonymous             Anonyme Narkomane 

OSSK, Hospital & Institusjon-/Offentlig Informasjonskomité  
P. boks 58, 4661 Kristiansand S  

hi-oi@naossk.org 

R e f e r a t  4 / 2 - 2 0 1 5
 
Til Stede: Trond, Øystein, Jim, Olaf, Arve, Sigurd, Jarle, Andre, Eric og Tor 

Eric ønsker velkommen til møte og inviterer en kjærlig Gud til å hjelpe oss med å ta gode 
beslutninger for fellesskapet. 

• Sigurd leste NAś 12 konsepter for NA-Tjeneste  

• Trond leste det 11te konseptet 
• Det skal vises ansvarlighet ved bruk av alle NAś resurser. 
• Åpnehet skal vises rundt pengebruk, budsjetter, regnskap og revisjoner  

• Agenda opplest og godkjent 
• Referat fra forrige møte opplest.. Ingen komentarer 
• Kassabeholdning: kr 22 725,91 

• Post/Mail: Div bank, Div medlemmer, Invitasjon til Evje fengsel, Referat OSSK 

OI-Rapportering 

• Fædrelandsvennen- Har vært ute i en mnd. Nytt abonement et tegnet for 2015 og 
annonsen skal være påmplass fra Februar,  

• Web: Mobilversjonen er besøkt marginalt bedre enn webversjonen. 130 nye 
besøkende i Januar, 

• Plakatansvarlig: Ingen endring siden Januar. 

H&I Rapportering 

• Arendal Kretsfengsel (Ingen villige og møtet måtte avlyses i januar. 
• Kristiansand Kretsfengsel (Olaf). Møtene går greit, men manglende villige 
• Evje - Ingen aktivitet siden sist møte  

• Lolandsheimen (Andre)  
Møte avholdt 28/1- Bra møte og mye spørsmål fra ansatte. 

• ARA (Arve)  Møtene går sin gang. Møtene går sin gang, bra oppmøte fra Avrusing og 
3.etg.  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Saker 

1. Valg av panelleder Loland- Ingen kandidat  
-Andre tar det en mnd til 

2. Valg av plakatansvarlig - 2 kandidater: Sigurd og Øystein  
- Øystein blir valgt på simpelt flertall, med bakgrunn i erfaring i tjenesten. Sigurd blir 
oppfordret til å bli med på oppdragene. 

3. OI-Oppdrag SOFOT 
Møte med avdelingsledere Torsdag 12/2 kl 09:30, NAV rom 403  
Tor og Andre presenterer NA, Sigurd blir med som observartør. 

4. HI-Oppdrag Evje Fengsel  
Onsdag 18/2 kl 18:00 Olaf, Andre, Trond og Jim reiser opp. 

Liste over villige tjenere legges ved 

Møtet avslutets med bønn om sinnsro 
SEKRETÆR
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