Referat 4. oktober 2017
Til stede: André, Kari, Tommy H, Ken, Ole Gundval og Maria.
Leder ønsket velkommen til møtet og inviterte en kjærlig Gud til å hjelpe oss til å ta gode
beslutninger for komiteen og fellesskapet.
•
•
•
•
•

•
•

12 konsepter lest av Tommy H.
7. konsept lest i sin helhet av Ole Gundval
Dagsorden opplest og godkjent.
Referat fra forrige møte lest – ingen kommentarer.
Referat fra OSSK – et av samvittighetsspørsmålene berørte H&I/OI-komiteen. Leder
fikk også anledning til å fortelle om komiteens arbeid i området vårt. Gruppene
berømmet komiteens innsats i Område Sør.
Kassabeholdning: 9626,64
Post/Mail: Noen mail fra komiteens medlemmer, i tillegg så har vi sendt ut en mail til
ruskonsulentene i Søgne der vi inviterer oss ut til dem.

OI-rapportering:
•
•

Web: Fullversjonen veldig godt besøkt 538/116 nye, mobilsiden også godt besøkt
med 358/122 nye. Webmaster har oppdatert nettsiden naossk.org.
Plakatansvarlig: Vi mangler plakatansvarlig.

H&I-rapportering:
•
•

•
•
•

ARA: Ett av møtene ble avlyst, ellers går de som de skal. Har elleve tjenestevillige på
listene etter at enkelte har trukket seg.
Kristiansand Fengsel: Ingen møter avholdt siden sist, lite villighet. Venter på klarering
av to nye tjenestevillige. Skal lage ferdig ny liste som kommer i løpet av de neste
dagene.
Arendal Fengsel: Ikke til stede, avlagt rapport. Har fått flere medlemmer klarert til
denne tjenesten, kontakter Arendal Fengsel for å få til et møte denne måneden.
Loland: Avviklet. Beskjed vil bli gitt til Loland.
Evje Fengsel: Godt møte. Vi fikk en del spørsmål og det var mange som var
interesserte.

Rapport fra Infomøte:
Et godt gjennomført møte, vi var mange fra komiteen som stilte opp. Til tross for at
komiteens medlemmer har vært rundt i gruppene og opplyst om dette infomøtet, så
ble det som vanlig dårlig besøkt. Heldigvis kom det to engasjerte NA-medlemmer, og
begge disse fikk et ønske om å fortsette i komiteen.

www.naossk.org

Saker:
1. Valg:
a. Sekretær – Ole Gundval ble valgt.
b. Plakatansvarlig – videre til neste gang.
2. Solholmen overgangsbolig ønsker besøk av oss torsdag 19. oktober kl 18.00 –
18.45. Er dere klare? Ken, Tommy A og Ole Gundval er klare.
3. H&I-møte for Rusmestringsenheten i Evje Fengsel 18. oktober. Dette blir avlyst pga
nye regler for Rusmestringsenheten i Evje Fengsel. De vil gi oss beskjed hvis dette blir
endret igjen.
4. Budsjett 2018. Budsjett er ikke ferdig, interimsstyret vil ta seg av dette.
5. Nye OI-oppdrag. Loland kontaktes. Vi vil undersøke om Ara Byglandsfjord og
ruskonsulentene i Vennesla kommune kan være interesserte. Vi venter på svar fra
ruskonsulentene i Søgne.
6. Eventuelt: Møtehyppighet i Kristiansand Fengsel. Vi diskuterte om vi skal kutte ned
på møter i Kristiansand Fengsel til én gang i måneden, men ble enige om å forsøke å
få til å avholde møtene som vanlig ut oktober. Går ikke dette så må vi vurdere å kutte
ned til ett møte i måneden.
Bønn om sinnsro.

