
 

 
 

www.naossk.org 

                                 Referat 5. desember 2018 
 

Tilstede: Tommy A, Trond, Maria 

Maria ønsket oss velkommen og inviterte en kjærlig Gud med inn på møtet for å hjelpe oss til å ta 

gode avgjørelser på vegne av NA. 

• Presentasjonsrunde. 

• 12 konsepter lest av Tommy 

• 9. konsept lest av Trond 

• Referat fra forrige møte opplest, kommentar om å sende referat til webtjener så referatet 

kan legges ut på Naossk sin nettside.  Dette ble ikke gjort etter forrige OR møte. 

• Dagsorden opplest og godkjent. 

• Kassabeholdning – 7836,- 

• Post/Mail: Mail fra mandagsgruppa, ellers ingenting. 

OI-rapportering: 

• Web: Veldig godt besøkt. – 798 unike besøk. -647 gjentagende besøk. – 151 nye besøk. 

• Plakatansvarlig: Henger plakater på de fleste apotekene og legekontor i sentrum, biblioteket 

og diverse steder som legekontoret på Lumber. Vervet har gått ut å plakatansvarlig takker for 

seg. 

Info møte: rapportering: 

Kun en besøkende. Komiteen er fornøyd med gjennomføringen. 

H&I- rapportering: 

• Kristiansand Fengsel: Ikke tilstede, ingen rapport. 

• ARA: ikke til stede, ingen rapport. 

Saker: 

1. Valg: 

a. Plakatansvarlig- ingen kandidater, videre til neste gang. 

b. Kasserer- ingen kandidater, videre til neste gang. 

c. Panelleder Arendal fengsel- ingen kandidater, videre til neste gang. 

d. Panelleder Evje fengsel- ingen kandidater, videre til neste gang. 

e. Sekretær- ingen kandidater, videre til neste gang. 

2. Info møte evaluering: 

- Dårlig oppmøte til tross for god informasjon om det skulle bli holdt 

- Sende mail til alle gruppene samt andre på mail lista til OSSK foreslås. 

- Få rutine på å holde info-møte minst to ganger i året. 

3. Budsjett:  

- Diskusjoner rundt innkjøp av litteratur. F.eks. gi ut det lille hvite heftet istedenfor basic 

text. Det blir ikke tatt noen avgjørelser. 

4. Bytte av møtetidspunkt i komiteen.  

- Møtene i OR blir byttet til hver tredje onsdag i måneden klokka 18.00 



 

- NESTE MØTE I OR KOMITEEN BLIR ONSDAG 16.01.2019. 

 

Bønn om sinnsro. 


