Referat 1. november 2017
Til stede: André, Tore, Ole Gundval, Trond, Manuel, Maria, Carlo, Tommy A, Tommy H og
Kari. Eric dukket opp helt på tampen.
Leder ønsket velkommen til møtet og inviterte en kjærlig Gud til å hjelpe oss til å ta gode
beslutninger for komiteen og fellesskapet som helhet.
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentasjonsrunde.
12 konsepter lest av Tore.
8. konsept lest i sin helhet av Tommy A.
Dagsorden opplest og godkjent.
Referat fra forrige møte lest – kommentar om at vi i vårt område har Webtjener, og
ikke Webmaster, som det sto i referatet.
Referat fra OSSK – Rapporten fra H&I/OI-komiteen til OSSK ble lest på forespørsel fra
et av våre nye medlemmer – ingen kommentarer.
Kassabeholdning: 7548,64 – det er gjort innkjøp av en del nye IP-foldere til bruk i
fengsler og institusjoner.
Post/Mail: Noe mail fra komiteens medlemmer, i tillegg til mail fra NA-gruppa Bak
Fasaden og Sammen Kan Vi om forespørsel til å innlede på deres møter.

OI-rapportering:
•
•

Web: Fullversjonen veldig godt besøkt 528/103 nye, mobilsiden også godt besøkt
med 328/94 nye.
Plakatansvarlig: Vi mangler plakatansvarlig.

H&I-rapportering:
•
•
•
•

Ara: Møtene går som de skal. Har snakket med Ara angående å gi de som er på RPposten mulighet til å delta på våre H&I-møter. Håper at dette skal ordne seg.
Kristiansand Fengsel: Møtene er i gang igjen. Har fått inn nye tjenestevillige, vi er nå
ni stykker som er klarert. Venter i tillegg på at to til skal klareres.
Arendal Fengsel: Ikke til stede, ikke avlagt rapport.
Solholmen overgangsbolig: Godt møte. Vi fikk noen spørsmål i tillegg til stor applaus.
Noen mer interessert enn andre.

Saker:
1. Valg:
a. Plakatansvarlig – videre til neste gang.
2. Budsjett 2018. Budsjett er ferdig, sendt til godkjenning i OSSK.
3. NA-gruppa Bak Fasaden ønsker at vi kommer for å innlede om H&I-tjeneste en
torsdag i november. Er det noen villige, og når kommer vi? Kari og Tore tar seg av
dette, og innleder i NA-gruppa Bak Fasaden torsdag 17. november kl 18.30.
www.naossk.org

4. Nye OI-oppdrag? Vi skal til ruskonsulentene i Søgne på nyåret. I tillegg tar vi kontakt
med ruskonsulentene i Vennesla. Det samme gjør vi med Loland, Ara Byglandsfjord /
Ara Arendal og NAV i Kristiansand.
5. Har vi noen ideer for hvordan vi kan rekruttere nye villige tjenere til komiteen? Vi
lar nå dette ligge en stund og konsentrerer oss om å gjøre det vi skal. Vi holder nytt
infomøte til våren 2018.
Etter å ha tjenestegjort som leder for komiteen i to perioder, så takket André for seg. Vi i
komiteen er takknemlige for å ha gjort tjeneste sammen med han disse to årene.
Bønn om sinnsro.

