Referat 20.02. 2019
Tilstede: Tommy. H, Toril, Jørgen, Kari, Ole Gundval, Tore, Maria, Tommy. A, Rune.
Leder ønsket 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 Ole Gundval.
11.konsept lest av Toril.
Referat lest fra forrige møte, godkjent.
Dagsorden opplest, kommentar om å ta med Evje fengsel under H&I rapportering. Godkjent.
Kassabeholdning: 7836,01,-.
Post/mail: kommunikasjon med Ara.
-

Leder: leste opp rapport til OSSK. Rapport sendt til gruppene. La frem regnskap for OSSK.
Nestleder: ingenting å fortelle.

OI-rapportering:
•

Web: 981 unike besøk. 230 førstegangsbesøk.

Plakatansvarlig: Ingen rapportering.
H&I- rapportering:
•
•

ARA: Møtene går som de skal. God tjenestevillighet. Panelleder går av og får applaus for
jobben hun har gjort.
Evje fengsel: Vært i kontakt med kontaktperson. Hun tar kontakt med oss engang det blir
åpnet. Hun gleder seg til å samarbeide med oss. De ønsker vanlige møter slik vi har på ARA.
Kvinner ønskes til å gjør service der, når de starter opp.

Kristiansand fengsel: møtene går sin gang. De er 5.stk. som rullerer på det. Han har sørget for at det
er litteratur der til enhver tid. Panelleder går av etter to perioder og får applaus.
Saker:
1. valg
1. Plakatansvarlig- 6mnd rusfri tid 1 års varighet. Toril valgt.
2. Kasserer-2års rusfri tid 1 års varighet. Ingen kandidat, videre til neste gang
3. Panelleder Arendal fengsel- 2års rusfri tid 1års varighet. Ingen kandidat, videre til neste
gang
4. Panelleder Kristiansand fengsel: 2års rusfri tid 1års varighet. Ingen kandidat, videre til
neste gang. Tommy. H tar det en mnd. Til.
5. Panelleder ARA: 2års rusfri tid 1 års varighet. Ingen kandidat, videre til neste gang. Kari tar
det en mnd. Til.
2. OI-oppdrag
- Kommende oi-oppdrag: ARA Kristiansand 8.Mars. klokka 0800. Har ca. 25 min. på seg.
Endret på presentasjonen pga. mindre tid enn vanlig. Vi ønsker at de sender folk på flere
forskjellige møter i Kristiansand. Vi ønsker presentasjon for ansatte i avgiftningen og RPposten. Vi ønsker også flere folk fra avgiftningen og RP-posten på våre møter på ARA.
www.naossk.org

-

ARA Bjorbekk. Mail fra Arendalsgruppa om at ARA Bjorbekk ønsker oss dit. Ole i kontakt
med dem, de ønsker at vi holder jevnlig HI- møter. Vi blir en enige om å holde et møte eller
to for å så se hva vi gjør. Bla. Angående et nytt verv. Ole opprettholder kontakten med de
sammen med leder. Vi holder ad.hoc møter før vi starter opp. Tore, Kari og Tommy A. drar
på et møte i Arendal.
3. Hva kan vi gjøre for å få flere villige tjenere til komiteen.
- Vi går direkte på andre medlemmer og spør om de kan tenke seg og gjør tjeneste. Når vi
har innledning om OR, forteller vi vår personlige historie om vår OR-tjeneste. Vi sørger for
at Arendalsgruppa for info om OR. Nestleder i OR informerer grupper på gruppesaksmøter.
Vi opplyser om OR på tilfriskningsmøter. Vi må holde på de medlemmene vi har. Vi har
arbeidsgruppe på lørdag 6. April. Klokken 1200. Hver og en oss informerer om OR så best
som mulig.
4. Regnskap: ingen kommentar. Godkjent.

Bønn om sinnsro

