Narcotics Anonymous

Anonyme Narkomane

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

Referat 1. februar 2017
Tilstede: André, Tor, Trond, Kay, Werner, Tommy og Tore.
Leder ønsket velkommen og inviterte inn en kjærlig Gud til å hjelpe oss med å ta gode
beslutninger for fellesskapet.
Komitéen hadde ett minutt i stillhet for å minnes Ronald.
•
•
•
•
•
•

Tor leste konseptene.
Trond leste 11. konsept.
Sakslisten ble opplest og godkjent.
Referatet fra forrige møte ble lest.
Kassebeholdning utgjør kr. 30,881.04. Siden sist er det betalt kr. 1,087.50 for nye
visittkort og kr. 300.00 i husleie.
Post/mail: Kontaktpersonene ifm våre siste OI-oppdrag har sendt komitéen
takkemailer.

OI-rapporter:
• Fædrelandsvennen: Annonsen går som normalt.
• Web: Går som det suser. Mobilversjonen er mest besøkt sist måned.
• Plakatansvarlig: Intet nytt.
• UiA: Veldig god respons. Masterstudentene hadde mange spørsmål.
• Politiet: Vi ble invitert på et morgenmøte. Det ble brukt lengre tid enn våre tilmålte 10
minutter; vi fikk mange spørsmål og gode tilbakemeldinger. Det fremkom et ønske om
mer telefontid på NA-telefonen. Mange er motiverte til å slutte når de slipper ut av
arresten.
H&I-rapporter:
• ARA: Ikke tilstede, ingen rapport.
• Kr.Sand fengsel: Ikke tilstede, ingen rapport.
• Arendal fengsel: Vår mann er dessverre gått bort. Det bel avholdt møte sist måned.
2 måneder til neste møte skal avholdes.
• Loland: Ingen beboere møtte på møtet i romjulen. Tre stykker kom på møtet i
januar.
• Solholmen: Tvunget oppmøte blant de innsatte. Mange av dem har allerede
tilknytning til fellesskapet.
Arbeidsgruppen:
• Referatet fra gruppens siste møte ble lest opp. Powerpointen er oppdatert og lagt ut på
infobanken.
Saker:
1. Valg.
Panelleder Arendal fengsel: Ingen kandidater.
www.naossk.org

2. Infoplakat
Kladden er klar. Den må korrekturleses. Panellederenes e-postadresser (@naossk.org)
føres opp som kontaktinformasjon.
3. Nye OI-oppdrag
Det ble på OSSK etterlyst et større engasjement fra komitéen i Aust-Agder. André og
Tore besøker gruppen i Arendal for å få mer input.
Vi sender ut mail til alle gruppene hvor vi tilbyr oss å komme og prate om H&I/OI.
Komitéen kontakter Jegersberg for OI-oppdrag.
4. Praktiseringen av prinsippvedtaket om personer i omsorgs-/behandlingsindustri og
H&I/OI-service.
Vi må bli flinkere til å opplyse panellederene om prinsippvedtaket. NA-medlemmer
som står frem i media diskvalifiserer seg fra å kunne utføre H&I/OI-oppdrag.
5. Infomøte.
Møtet utsettes til en gang ut på våren. Først må det sendes mail til gruppene (omtalt i
sak nr. 3)
6. Skal komitéens referater legges ut på naossk.org?
Vedtas. Også tidligere referater legges ut.
Bønn om sinnsro

