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

Referat 06 Juli 2016
Til stede: André, Ragnhild, Ronald, Ole G, Eric, Tommy A og Trond
André ønsker velkommen til møtet og inviterer en kjærlig Gud til å hjelpe oss til å ta gode
beslutninger for fellesskapet.
● Trond leste NA’s 12 konsepter.
● Tommy leste 4de konsept i sin helhet.
● Dagsorden opplest og godkjent.
● Referat fra forrige møte ble lest. En kommentar fra kasserer om at kassabeholdning fra
referatet var to kroner feil.
● Kassabeholdning: 13 741,47
● Post/Mail: Diverse fra medlemmer, svar fra Hvilepuls om at de har sendt oss lister
med Sykehus vi kan annonsere på, dette kommer som egen sak. Vi har også fått svar
fra Fredagsgruppa om at de ønsker at vi holder en innledning om H&I/OI på et møte
hos de i August/September. André tar ansvaret for dette.

OI rapportering:
● Fædrelandsvennen: går som det skal, annonse en dag i uka.
● Web: går som normalt, godt besøkt.
● Plakatansvarlig: ikke til stede (3dje gang)

H&I Rapportering:
● ARA: Alle møter har blitt holdt, men med bare to NAmedlemmer på hvert møte.
● Kristiansand Fengsel: går som det skal.
● Arendal Fengsel: fått nytt rom på Hove til å avholde NAmøtene i, så nå kommer de
som ønsker av de innsatte.
● Loland: ikke til stede. Vi gir beskjed til Loland at vi ikke kommer i Juli.

Saker:
1.
a)
b)
c)
2.



Valg:
Nestleder  ingen villige
Panelleder Loland  ingen villige
Plakatansvarlig  Tommy A ble valgt
Digital Annonsering:
ikke fått svar fra nettsak.no. Fått svar fra Hvilepuls, de har sendt oss en liste der vi må
velge hvor vi vil annonsere, Trond vil gå gjennom lista de har sendt oss.
3. Nye OIoppdrag:

 Lagt fram forslag i OSSK om muligheten til å avholde felles OIpresentasjon hvor vi
inviterer diverse enheter og etater, OSSK ber oss komme med et budsjett. Vi må finne
ut hvem vi skal invitere, noen forslag kom opp: Politi, fengselsansatte, friomsorgen,
Rupo, Ara, Lar, Sofot, Loland. Vi kom også fram til å kanskje gjøre det todelt, f.eks
OIpresentasjonen vi allerede har pluss en personlig historie. Vi prøver å få lånt
byhallen, Eric skal sjekke opp dette. Vi arbeider ut fra en cirka dato i November.
Møtet avsluttet med bønn om sinnsro.
www.naossk.org

