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Referat 6. September 2017 

 

Til stede: André, Tommy H, Tore, Ole Gundval, Eric, Ken og Tommy A. 
 

Leder ønsker velkommen til møtet og inviterer en kjærlig Gud til å hjelpe oss til å ta gode 
beslutninger. 
 

• Tommy H leste 12 konsepter. 

• Eric leste 6. konsept i sin helhet. 

• Dagsorden opplest og godkjent. 

• Referat fra forrige møte lest – kommentar fra Leder om at han synes referatene er 
gode og oversiktlige. 

• Kassabeholdning: 9634,64 

• Post/Mail: Noe korrespondanse fra medlemmer av komiteen. Mail fra Veien til 
Frihet, Evje Fengsel og Solholmen overgangsbolig. 

 
OI-rapportering: 

• Fædrelandsvennen: Har gått som den skal, men er nå sagt opp og ferdig betalt, i 
henhold til vedtaket fra OSSK om å fjerne annonsen. 

• Web: Fullversjonen veldig godt besøkt 415/106 nye, mobilsidene godt besøkt med 
349/108 nye. 

• Plakatansvarlig: Vi mangler plakatansvarlig siden han har fratrådt vervet. 

• Agder Friomsorg: Vi stilte med PowerPoint presentasjonen vi har øvet på i 
sommer og fikk veldig gode tilbakemeldinger, i tillegg hadde de mange gode 
spørsmål som vi svarte på etter beste evne. De hadde bare gode ord å si om 
fellesskapet vårt og de setter pris på samarbeidet vi har med dem. Dette viktige 
samarbeidet er noe vi i komiteen vil fortsette å opprettholde. 

 
H&I-rapportering: 

• ARA: Ikke til stede pga jobb, rapporterer om at to møter ble avlyst pga dårlig 
oppmøte fra ARA. Møtene vil fra og med September gå som normalt igjen. 

• Kristiansand Fengsel: To møter avlyst pga vanskeligheter med tjenestevillighet, 
men forrige møte ble avholdt. 

• Arendal Fengsel: Ikke til stede. Møtene vil gå som de skal fra og med 
September, har fått klarert to nye tjenestevillige. 

• Loland: Ikke til stede for sjette gang. Vervet er ferdig fra og med denne måneden. 
 

Rapport fra felles OI-presentasjon 25.08.17: 

• Vi var forberedte og stilte opp, men det gjorde ingen av de inviterte. Vi har fått en 
tilbakemelding på at det kom litt for tidlig etter ferien. 

 
Saker: 

1. Valg: 
a. Sekretær – videre til neste gang. 
b. Plakatansvarlig – videre til neste gang. 
c. Panelleder Kristiansand Fengsel – videre til neste gang. 



 

2. Sak videre fra forrige gang. Vi trenger flere panelmedlemmer i fengslene. Har 
vi gjort det vi ble enige om sist? Vi gjør det vi kan og vi fortsetter å oppfordre 
våre medlemmer til å bli med å gjøre denne viktige tjenesten. 

3. Rusmestringsenheten i Evje Fengsel ønsker oss på besøk en mandag i løpet 
av September. Er det noen villige og eventuelt når kan vi komme? André og 
Ole Gundval gjør dette og prøver å få med en tredjemann. Reiser til Evje Fengsel 
25. September kl 18.00. 

4. Rusmestringsenheten i Evje Fengsel ønsker å komme på besøk en onsdag i 
løpet av Oktober. Kan vi avholde et H&I-møte for dem sånn som vi pleier? Vi 
avholder møtet 18. Oktober kl 12.30, dørene åpner en time i forveien. Tommy H er 
møteleder og Ole Gundval innleder om Første Trinn. Det er ønskelig at 
medlemmene av komiteen stiller opp og vi oppfordrer andre NA-medlemmer om å 
komme og delta. 

5. Solholmen overgangsbolig ønsker besøk av oss torsdag 19.10 kl 18.00 – 
18.45. Er det noen villige? Ken, Tommy A og Ole Gundval gjør dette. 

6. Infomøte om H&I/OI-service. Er dette noe vi ønsker å avholde i nærmeste 
fremtid? Vi avholder et infomøte den 4. Oktober kl 18.00. Informasjon om dette 
sendes ut til gruppene og OSSK. Vi tar et arbeidsmøte 20. September kl 18.30 for 
å forberede oss til dette. 

7. Budsjett 2018. Budsjett legges frem i OSSK i Oktober. 
8. Bytte møtetidspunkt til kl 18.00? Dette er noe vi ønsker. Vi starter med dette fra 

og med November 2017.  
9. Nye OI-oppdrag. Har vi noen ideer? Vi tar kontakt med ruskonsulentene i 

Søgne, da vi har fått en muntlig forespørsel om dette. Tore tar kontakt med NAV. 
Vi tar også kontakt med Loland. I tillegg må vi se utover i Agder-fylkene og prøve 
å finne noen interesserte utenfor Kristiansand. 

10. Eventuelt: Panelleder Loland – skal vi avvikle dette? Foreløpig så fjerner vi 
Panelleder-vervet for Loland og inviterer oss heller dit med jevne mellomrom. 
Beskjed vil bli gitt til Loland. 
 

Bønn om sinnsro. 


