OSSK, Hospital & Institusjonskomiteen
P. boks 58, 4661 Kristiansand S
hi-oi@naossk.org

Referat 05 Oktober 2016
Til stede: André, Eric, Ronald, Tor, Trond, Ole G, Jørgen og Tommy.
Leder ønsker velkommen til møtet og inviterer inn en kjærlig Gud til å hjelpe oss til å
ta gode beslutninger.
● Eric leste 12 konsepter.
● Tommy leste 7de konsept i sin helhet.
● Saksliste opplest og godkjent.
● Referat fra forrige møte lest.
● Kassabeholdning: 8467,91
● Post/Mail: Vi har fått listene for frivillige til ARA fra avtroppende Panelleder for
ARA, mail fra Solholmen Overgangsboliger om vi kan komme dit.
OI-rapportering:
● Fædrelandsvennen: Går sin gang.
● Web: Nettsidene litt mindre besøkt denne måneden.
● Plakatansvarlig: Har bedt om hjelp til å sette seg inn i jobben, skal gå runden
denne måneden.
H&I-rapportering:
● ARA: Går av, har sendt lister til Leder av H&I/OI-komiteen.
● Kristiansand Fengsel: Går sin gang.
● Arendal Fengsel: Greide ikke stille med folk, men har booket nytt møte.
● Loland: Panelleder ikke til stede.
● Evje Fengsel Rusmestringsenheten: Vi arrangerte et bra møte, Men vi bør
inkludere de besøkende bedre.
Saker:
1. Valg:
a) Nestleder - går videre til neste gang.
b) Panelleder ARA - går videre til neste gang. Eric vil ordne dette inntil videre.
c) Arendal Fengsel - går videre til neste gang. Ronald tar det inntil videre.
2. Felles OI presentasjon:
Vi møtes noen stykker den 19 Oktober i Vestre Strandgate 19A kl 1930 og
begynner arbeidet med dette.
3. Evje Fengsel:
Ønsker besøk av oss en mandag eller tirsdag i Oktober.
Eric, Ole G og Tommy reiser dit mandag 31 Oktober kl 1800.
4. Solholmen Overgangsboliger:
Går videre til neste gang.
5. Gjennomgang av vervsbeskrivelse:
Medlemmene av komiteen får tilsendt en oversikt på mail, vi vil prøve å lage
infoplakat.
6. Eventuelt:
Pengene vi bruker på annonse i Fædrelandsvennen, kan vi få mer for
pengene ved å bruke midlene annerledes? Eric sjekker ut pris på Fædrelandsvennen digitalt pluss pris på reklame på busser.
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