Narcotics Anonymous

Anonyme Narkomane

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

Referat 07 Juni 2017
Til stede: André, Nils Erling, Tommy H og Ole Gundval.
Leder ønsker velkommen til møtet og inviterer en kjærlig Gud til å hjelpe oss til å ta gode
beslutninger for oss og fellesskapet.
•
•
•
•
•
•

Tommy H leste 12 konsepter.
Ole Gundval leste 3. konsept i sin helhet.
Dagsorden opplest og godkjent.
Referat fra forrige møte lest – kommentar fra leder om at rapport fra
Arbeidsgruppa ikke skal stå under H&I-rapportering.
Kassabeholdning: Kasserer ikke til stede og ikke sendt rapport.
Post/Mail: Agder Friomsorg har svart på henvendelsen fra komitéen og er
interessert i at vi skal komme, datoer kommer en av de nærmeste dagene.

OI-rapportering:
• Fædrelandsvennen: Går som den skal.
• Web: Fullversjonen godt besøkt 366/81 nye, mobilsidene godt besøkt 324/89 nye.
• Plakatansvarlig: Ikke til stede, ikke levert rapport.
H&I-rapportering:
• Kristiansand Fengsel: Har laget lister som er sendt ut til dem det gjelder, kopi
sendt til H&I/OI-komitéen. Forrige møte i fengselet ikke avholdt pga en person
som ikke kom. Vi må prøve å få tre stk på listene sånn at dette ikke skjer igjen.
Panelleder for Kristiansand Fengsel opplyser om at han må trekke seg fra vervet i
August grunnet ny jobb.
• Arendal Fengsel: Ikke til stede, ikke levert rapport.
• ARA: Ikke til stede, men rapporterer om gode møter og at det er mange som er
tjenestevillige.
• Loland: Ikke til stede, men rapporterer om dårlig besøkte møter. Ved forrige møte
var vel og merke to av de tre oppmøtte veldig interessert i NA.
• Evje Fengsel: Et godt møte, og for første gang ved Evje Fengsel er det tilrettelagt
at kun de som har lyst, kommer på møtene vi avholder der. God oppslutning.
• H&I-møte for Rusmestringsenheten Evje Fengsel: Vi avholdt et godt møte med
1. Trinn som tema. I tillegg til de fem innsatte fra Rusmestringsenheten, var vi åtte
erfarne NA-medlemmer som deltok. De fremmøtte fra fengselet viste stor
interesse for NAs budskap, og alle fem fikk den hvite nøkkelringen.
Rapport fra Arbeidsgruppa:
• Vi arbeider med presentasjonen hver tredje onsdag i måneden i Vestre Strandgate
19A, og vi er glad for å ha fått med ei jente i denne arbeidsgruppa.
Saker:
1. Valg:
a. Sekretær – Videre til neste gang.
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2. Flere panelmedlemmer i fengslene – Vi i komitéen forsøker å gjøre det vi kan for
å få med oss medlemmer, i tillegg til at leder rapporterer til OSSK om at vi trenger
flere medlemmer til å gjøre denne viktige tjenesten.
3. Eventuelt: Sak til neste gang – på tide å arrangere et nytt infomøte.
Bønn om sinnsro.

