Anonyme Narkomane

Narcotics Anonymous

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

Referat 3. februar 2016
Tilstede: André, Tore, Rune, Tor, Ronald, Eric, Tommy, Ole G. og Trond
André åpnet med å invitere en kjærlig Gud til å hjelpe oss med å ta riktige beslutninger for
fellesskapet, og ledet oss deretter gjennom møtet.
Presentasjonsrunde ble gjort.
NAs 12 konsepter for tjeneste ble lest av Tore. 11. konsept lest av Tor.
Dagsorden godkjent.
Referat fra januar lest. Godkjent med bemerkning om unødvendig bruk av "fyord".
Post/e-post: Henvendelse fra Evje fengsel og Agder friomsorgskontor, referat og dagsorden fra OSSK
Rapporter OI:
"Fevennen" går som normalt etter to ukers opphold. Nettsida er godt besøkt. Plakatansvarlig ikke til
stede, heller ingen rapport..
Rapporter H&I:
ARA: Rapport fra panelleder lest. Kommentarer rundt at kun én person hadde en "uformell prat"
med pasientene fordi de andre som skulle ha møtt ikke stilte som avtalt. Det er lite ønskelig at vi gjør
tjeneste alene.
Kristiansand fengsel: Går sin gang.
Arendal fengsel: Første møte gjennomført, mange til stede. Det ble fra panelleders side ytret ønske
overfor fengselsledelsen om et eget rom for møtene, og det skulle ikke by på problemer.
Loland: Ikke møte i januar. Forsøker på nytt denne måneden.
Informasjonsmøte: Trenden fortsetter, én eller to nye møtte. Får tilbakemelding om at infoen er
god. Begynner å få mer system på hva som blir gjennomgått.
Agder Friomsorgskontor (KIF): De ønsker å videreføre avtalen om "Stempelordningen".
Saker:
1. Valg: Nestleder. Ingen villige på dette møtet.
2. Evje fengsel ønsker besøk: André, Ole G., og Eric tar dette. 15. februar kl. 18:00.
3. Agder Friomsorgskontor ønsker infomøte: André, Tore og Ole G. tar dette 15. februar kl.
13:30-14:30.
4. Innkjøp litteratur fengsler: Vi (Eric) bestiller 15 stk. Basic Text og i tillegg noen brosjyrer.
5. Visittkort: Vi (André) bestiller 1000 stk.?
6. Eventuelt: Intet.
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