OSSK, Hospital & Institusjonskomiteen
P. boks 58, 4661 Kristiansand S
hioi@naossk.org

Referat 4. mai 2016
Til stede: André, Tore, Tor, Dag Erik, Ronald, Eric, Tommy A og Ole G.
André ønsker velkommen til møte og inviterer en kjærlig Gud til å hjelpe oss å ta gode
beslutninger for fellesskapet og ledet oss deretter gjennom møtet.
Presentasjonsrunde.
●
●

12 konsepter for NAtjeneste ble lest av Tor.
Dag Erik leste 2. konsept.

●
●
●

Dagsorden opplest og godkjent. Ingen ting under eventuelt.
Kassabeholdning: Kr 19 844,43
Post/Mail: Diverse fra medlemmer pluss invitasjon fra ARA til H&I/OI om å ha stand i
forbindelse med Oscar Olsen seminar på UiA den 24. og 25. mai.

OI rapporter:
● Fædrelandsvennen: går som vanlig med annonse på torsdager.
● Webansvarlig: ikke til stede, men rapporterer om 316 besøkende på nett, 447 på
mobil, derav 207 helt nye.
● Plakatansvarlig: Ikke til stede, ikke levert rapport.
● Notat: Dag Erik rapporterer om at Åpen Dør gruppa har tatt kontakt med NRK P3, der
de inviterte en journalist til å være med på et møte de arrangerte i det formål at det
blir sendt som et eget program på NRK P3 førstkommende søndag 8. mai 2016. Han
(Dag Erik) spør om det er riktig å rapportere denne saken til H&I/OI komitéen eller om
det skal tas opp i OSSK. Det ble en diskusjon rundt hele denne saken.
H&I rapporter:
● ARA (Dag Erik): Møtene på ARA har gått greit siden sist.
● Lolandsheimen (Tore): Ble ikke møte der denne måneden, dette beklages.
● Kristiansand Kretsfengsel (Ronald): Møtene går bra.
● Arendal Kretsfengsel (Ronald): De har fått nytt rom å holde møter i, dette ser lyst ut.
● Solholmen overgangsbolig (André): Bra møte, spørsmål om stempelordning, ba om
henvendelse fra fengsel via mail. Mulig OIoppdrag for de ansatte.
● Evje fengsel (Dag Erik): Det var et godt møte, god oppslutning og noen som var
ekstra nysgjerrige på budskapet vårt.
Saker:
1. Valg:
a) Nestleder  Ingen villige.
b) Panelleder Loland  Ingen villige, Tore tar ansvar for enda en måned
2.Digital annonsering på legekontorer og sykehus etc.

Det blir bestemt at vi henter inn priser for å se om dette kan være aktuelt
André henter inn priser fra legekontorer o.l, Eric sjekker med sykehuset.
3.Invitasjon til å ha stand i forbindelse med Oscar Olsen seminar på UiA den 24. og 25.

mai. André, Tor og Ole G tar dette.
4.Idéer til OIoppdrag: Påtalemyndighetene  André tar kontakt med dem.

Vi vil prøve å samle flere til et felles OImøte, det lages en sak på dette til neste møte.
5.H&I møte for rusmestringsenheten Evje Fengsel den 11. mai kl 12.00 i Vestre


www.naossk.org

Strandgate 19A. Medlemmer oppfordres til å komme. André tar på seg å være
møteleder på dette møtet og Tor tar første trinn som tema.
Bønn om sinnsro.

