Referat OR-komiteen 17.07.2019
Tilstede: Tore, Tommy A, Ole Gundval, Maria.
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 Maria.
4.konsept lest av Tommy A.
Referat opplest, ingen kommentar
Dagsorden opplest, godkjent
Kassabeholdning: 7582,29
Post/Mail fra FU. Mellom medlemmer.

Rapportering:
•
•
•

Nestleder: besøkt andre grupper.
Sekretær: ingenting å rapportere.
Leder: Skrevet sak til OSSK angående FU.

OI-rapportering:
•
•

Web: Normalt godt besøkt.
Plakatansvarlig: Ingen rapport.

HI-rapportering:
•
•
•
•

ARA-Kristiansand: Møtene går som det skal. Info skrivet må oppdateres med korrekt
informasjon.
Kristiansand Fengsel: ingen rapport
Evje Fengsel: Service ikke oppe og går PGA ferie. Møte med de på mandag 22.07. Panelleder
har vært fraværende på de siste OR- møtene.
ARA Bjorbekk: Møtet avlyst. Nytt møte i August.

Saker:
1) Valg:
a) Kasserer: Ingen kandidat.
b) Arendal Fengsel: Ingen kandidat.
c) Kristiansand Fengsel: Ingen kandidat.
2) FU-service dag: Dette er saken som blir sendt til OSSK:
Hei.
OR-komiteen ønsker følgende sak behandlet i OSSK:

Sak:
"Skal OR-komiteen invitere FU for å holde en workshop om service?"

Bakgrunn:

OR-komiteen har et stort behov for villige tjenere. Komiteen har hatt
jevnlige info-møter om å gjøre service i komiteen, men bare et fåtall
medlemmer har benyttet seg av denne muligheten. Heller ikke servicedagen
området avholdt i fjor førte til økt tjenestevillighet i komiteen.
OR-komiteen håper at å invitere FU til å holde en workshop vil føre til
både økt interesse og tjenestevillighet i komiteen. FU har opparbeidet
seg god erfaring med workshoper, og vi kan dra nytte av deres erfaring.
Workshopen har et budsjett på 1500 kroner, fordelt på husleie og mat.
Det er bortsett fra dette ingen kostnader forbundet med arrangementet.
I fellesskap
OR-komiteen
3) Info-møte angående tjeneste i OR- komiteen: Info møtet blir 18.September. klokka 1800. Vi
holder det ordinære OR-møtet etterpå. Tore og Maria gjør forberedelsene. Samt inviterer vi
panelledere til arbeidsgruppa.
4) Eventuelt: Vi tar en selvransakelse på neste møte.
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