REFERAT 7. NOVEMBER 2018
Tilstede: Tore, Maria, Jørgen & André
Leder ønsket oss velkommen og inviterte en kjærlig høyere kraft med inn på
møte for å hjelpe oss til å ta gode beslutninger på vegne av fellesskapet. Han
ledet os deretter stødig gjennom møte.
Presentasjonsrunde.
12 konsepter ble lest av Maria.
8. konsept ble lest i sin helhet av André.

Referat fra forrige møte ble lest. Ingen kommentarer.
Sakslista opplest og godkjent.
OSSK: Ønske om at det utarbeides retningslinjer for stempelordning. Ellers ikke
noe som angår oss.
Kassabeholdning kr. 10.750,Post/mail: Fått mail fra nyvalgt OR-koordinator i NA Regionen Norge. Diverse
fra medlemmer og en mail fra ARA.
Leder rapporterer om at dette er hans siste møte.
OI- rapportering:
Plakatansvarlig: Ikke gjort noe siden sist.
Webtjener: Ikke tilstede, men rapporterer om normalt godt besøk. Komiteen
berømmer Webtjener for god jobb med den ”nye” websiden.

H&I- rapportering:
Kr. Sand Fengsel: Ikke tilstede, ikke avlagt rapport.
ARA: Ikke tilstede, ikke avlagt rapport. (2. gang)
www.naossk.org

Saker:
1. Valg.
a. Kasserer- Ingen villige.
b. Sekretær- Ingen villige.
c. Panelleder Arendal Fengsel- Ingen villige.
d. Panelleder Evje Kvinnefengsel- Ingen villige.

2. Nye OI- oppdrag. Har vært i kontakt med ARA, og de ønsker at vi
kommer én fredag. Tore, Maria og Ole Gundval finner en passende dato.
Har sendt forespørsel til ARA Byglandsfjord, men har ikke fått svar.
3. Infomøte 21. november kl. 18.00. Ole Gunval er møteleder, André tar
generell info, Maria tar litt om plakatvervet, og vi hører med
panellederne om de kan ta litt om sine respektive verv. Vi møtes kl.
16.30 for en liten gjennomgang.
4. Budsjett. Godkjent i komiteen.
5. Sak fra OSSK. Ønske om at det utarbeides retningslinjer for
stempelordning, slik at dette gjøres likt i alle gruppene. Tore og André
ser på dette.
6. Kjøp av litteratur. Tore og Maria finner ut hva som trengs og bestiller
dette.

Neste møte i OR- komiteen er onsdag 5. desember kl. 18.00

Møtet ble avsluttet med bønn om sinnsro.

Referent.
”Just for today”.......

