Narcotics Anonymous

Anonyme Narkomane

Hospital & Institusjon/Offentlig Informasjon
P. boks 58, 4661 Kristiansand
hi-oi@naossk.org

Referat 6. april 2016
Tilstede: André, Tore, Ronald, Øystein, Tor, Ole, Anne Randi, Roger, Dag Erik, Trond.
André åpnet møtet med å invitere en kjærlig Gud til å hjelpe oss ta gode beslutninger for NA, og
ledet oss deretter gjennom møtet.
Presentasjonsrunde ble foretatt.
12 konsepter for NA- tjeneste ble lest av Tore. Øystein leste 1. konsept.
Saksliste ble gjennomgått. Intet under eventuelt.
1. Referatsaker
a) Referat fra mars ble lest, ingen kommentarer.
b) Kassabeholdning: kr. 21327,91.
c) Post: E-poster fra OSSK. Henvendelse Evje fengsel. Vennesla Hæran- gruppa spør om det
er mulig for oss å sette inn annonse i Venneslaposten. Leder ga beskjed om at dette
måtte tas opp i OSSK.
Rapporter OI:
Fædrelandsvennen- går fast på torsdager.
Web- normalt godt besøkt.
Plakatansvarlig- Har sjekket steder og hengt opp nye der det mangler, byttet ut gamle med
nye, skal kontakte plakatansvarlig i Mandal. Tjenesten er på valg i dag.
Rapporter H&I:
ARA- det ble ikke avholdt møte sist gang grunnet manglende fremmøte av de som stod
oppført til tjenesten! Manglende servicevillighet er et problem.
Kristiansand fengsel- går sin gang.
Arendal fengsel- går sin gang. Neste møte skal være i "Steinhuset". Håper på å holde det i et
egnet lokale.
Loland- avholdt møte i mars. Godt oppmøte, ting gikk som de skulle.
2. Valg:
a) Nestleder. Ingen villige.
b) Sekretær. Ole valgt.
c) Plakatansvarlig. Anne Randi valgt.
d) Panelleder Loland. Ingen villige. Tore ta ansvar én måned til.
3. Informasjonsmøte Solholmen overgangsbolig 28. april kl. 18:00.
Dag Erik, Ole og André stiller.
4. Informasjonsmøte Evje fengsel 3. mai kl. 18:00. Dag Erik og Ole stiller.
5. Forespørsel fra rusmestringsenheten i Evje fengsel om komiteen kan avholde et NA- møte for
sine klienter en formiddag i mai.
Komiteen ser det ikke riktig å bevege seg inn på NA- gruppenes område da det er de som skal
holde tilfriskningsmøter. Vi kan tilby et H&I- møte hvor vi har 1. trinn som tema.
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