
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  2 / 3 - 2 0 1 6
 
Til Stede: Andre, Ole G., Dag Erik, Eric, Ronald og Tor 

Andre ønsker velkommen til møte og inviterer en kjærlig Gud til å hjelpe oss med å ta gode 
beslutninger for fellesskapet. 
• Ole G. leste NAś 12 konsepter for NA-Tjeneste 
• Dag Erik leste det 12te konseptet  

• Dagsorden opplest og godkjent + en sak under eventuelt 
• Referat fra forrige møte opplest. Kommentarer: 

• Bøker er bestilt, men brosjyrer ble ikke, dette tas neste gang… 
• Visittkort ble ikke bestilt da vi hadde en masse liggende. 

• Kassabeholdning: kr 22 811,39 
• Fra OSSK- Det var en del spørsmål rundt stempelordningen som ble besvart. 
• Post/Mail: Invitasjon til Solholmen omsorgsbolig, Referat OSSK. 

OI-Rapportering 

• Fædrelandsvennen- Går sin gang på Torsdager.  

• Web: Mobilversjonen er besøkt bedre enn webversjonen. 258 nye besøkende i Februar 
(begge versjonene til sammen) 

• Plakatansvarlig: Ingen rapport - ikke til stede.  

• OI møte Agder friomsorg (KIF) 
• Bra gjennomføring og mange spørsmål. 

H&I Rapportering 

• Arendal Kretsfengsel (Ronald): Var på det første møtet på Hove i februar. Dette gikk 
bra. Neste møte er i Arendal kretsfengsel i Mars.  

• Kristiansand Kretsfengsel (Ronald). Møtene går sin gang, alt vel.  
 

• Lolandsheimen (Tore)  
Ingen rapport. - Panelleder ikke til stede. 

• ARA (Dag Erik)  Møtene går. Til opplysning er det kun to møter som er avlyst pga 
manglende oppmøte siden august.  

• Evje fengsel (Ole G.)  
Gikk greit. Møtet ble avbrutt av et søk med «narkohund» :-)  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SAKER 

1. Valg  
A. Nestleder  

-Ingen villige.  
B. Panelleder Loland  

-Ingen villige, vi hører om Tore kan ta den neste måneden også.  

2. HI møte Solholmen overgangsbolig 28/4 kl 18:00:  
Vi tar avgjørelsen på hvem som skal gå neste gang. Dag Erik og Ole G. er villige til å ta 
dette.  

EVENTUELT 
Skal vi sende ut referatet fra våre møter direkte til gruppene? 
Vi ble enige om at leder gjør dette da det ikke kan skade at flere blir informert om hva vi 
driver med. 

Møtet avslutets med bønn om sinnsro 
Tor 
Referent 
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