Narcotics Anonymous

Anonyme Narkomane

OSSK, Hospital & Institusjons-/Offentlig Informasjonskomité
P. boks 58, 4661 Kristiansand S
hi-oi@naossk.org

Referat 03 Mai 2017
Til stede: André, Katrín, Tore, Tommy A, Tommy H, Kari, Eric, Ole Gundval og Nils.
Leder ønsker velkommen til møtet og inviterer en kjærlig Gud til å hjelpe oss til å ta gode
beslutninger for oss og fellesskapet.
•
•
•
•
•
•

Nils leste 12 konsepter.
Tommy A leste 2. konsept i sin helhet.
Dagsorden opplest og godkjent.
Referat fra forrige møte lest.
Kassabeholdning: 25747,48
Post/Mail: Vi har sendt mail til gruppene i området der vi inviterer oss ut for å
innlede om arbeidet vi gjør i H&I/OI-komitéen. To av gruppene har svart, se sak 7
og sak 8. Infoplakaten er også sendt til gruppene i området.

OI-rapportering:
• Fædrelandsvennen: Går som den skal.
• Web: Fullversjonen godt besøkt 307/74 nye, mobilsidene godt besøkt 447/89 nye.
• Plakatansvarlig: Tar en ny runde i juni før vervet går ut.
• Rapport fra møtet med dommer fra tingretten: Det var et godt møte, dommeren
hadde mange gode spørsmål og viste stor interesse for NA.
H&I-rapportering:
• ARA: Møtene går som de skal.
• Kristiansand Fengsel: Flere er nå blitt godkjent for service, panelleder arbeider
med å oppdatere og lage nye lister.
• Loland: Ikke til stede, men rapporterer om dårlig besøkte møter.
• Rapport fra Arbeidsgruppa: Vi jobber videre med presentasjonen, dato er satt,
se sak 10.
Saker:
1. Revisjon av vervsbeskrivelser for komitéen: Godkjent.
2. Revisjon av valgprosedyrer for komitéen: Godkjent.
3. Valg:
a. Panelleder Arendal Fengsel: Nils ble valgt.
b. Sekretær: Går videre til neste gang.
4. Nytt standardskriv angående OI-presentasjoner: André, Tore og Ole Gundval
ser på dette i løpet av sommeren.
5. Evje Fengsel ønsker besøk: André, Tommy A og Nils drar dit mandag 15. mai kl
18.00.
6. Forespørsel fra rusmestringsenheten i Evje Fengsel: Vi holder et møte 31. Mai
kl 12.30 i Vestre Strandgate 19A, Kristiansand, dørene åpner en time i forveien.
Ole G innleder om første trinn.
7. Fredagsgruppa ønsker at vi kommer og innleder om H&I/OI-tjeneste fredag
5. mai: André og Eric tar dette.
8. NA-gruppa Bak Fasaden ønsker at vi kommer og innleder om H&I/OItjeneste: Nils og Tore gjør dette torsdag 18. Mai kl 18.30.
www.naossk.org

9. OI-oppdrag friomsorgen: Vi sender en forespørsel om å komme å holde en OIpresentasjon hos friomsorgen. André, Tore, Ole G og Tommy H gjør dette.
10. Felles OI-presentasjon: Vi inviterer til møte i Vestre Strandgate 19A,
Kristiansand, fredag 25. August.
Bønn om sinnsro.

