
Referat OR-komiteen 21.08.2019 
Tilstede: Tore, Maria, Tommy A, Hogne, Andre, Toril, Kari, Ole Gundval, Trond. 

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. 
• 5.konsept lest av Toril. 
• Dagsorden opplest, godkjent 
• Referat opplest. Kommentarer om at referatet må bli ferdig skrevet og videresendt til 

webansvarlig før OSSK møtet.  
• Kassabeholdning: 7422,29,- 
• Post/Mail: Med FU. Vi har blant annet bedt om forslag til datoer. Mellom medlemmer. 
• Referat OSSK: vi fikk gjennom saken om å få FU ned til oss for å holde en workshop. 

      OI-rapportering: 

• Web: normalt godt besøkt. 
• Plakatansvarlig: har ikke skjedd noe sist. Panelleder trekker seg fra vervet. Hun takkes for 

god innsats. 

HI-rapportering: 

• ARA Kristiansand: Møtene går som det skal. Permen har blitt oppdatert med ny info og 
møteledernøkkel. Har sendt oppdaterte service lister til leder. Skal ta kontakt med ARA 
angående gamle underskrifter om taushetserklæring som ligger i mappa. Å om det er noe vi 
må ta hensyn til fremover. 

• Kristiansand Fengsel: Fortsatt ingen panelleder. En frivillig har tatt seg av det de siste 
månedene. Det er flere som gjør service der. Møtene går som det skal. 

• Evje Fengsel: De ønsker et info-møte her. I Oktober en onsdag. Kari, Maria og Ole Gundval 
tar seg av dette. De er klar til å ta oss imot enten mandag, tirsdag, eller onsdag klokka seks. 
De ønsker to møter når vi kommer, en på lukket og en på åpen avdeling. De ønsker møte 
annenhver/hver tredje måned. Vi sender en henvendelse til litteratur komiteen og utleier 
angående og holde et OI møte i lokalet. Vi må lage en ny mappe, for Evje Fengsel. 

• ARA Bjorbekk: Det kom fire pasienter på møtet. De virket svært interessert i hva vi har å 
tilby. De satt til vi måtte gå. Møtet gikk veldig bra. 

Selvransakelse: spørsmål: 

1) Oppfyller komiteen de oppgavene som området har tillagt oss? 
2) Hvorfor er det så lav tjenestevillighet? Gjør vi noe galt? Kan vi bli bedre på noe? 

Saker: 

1) Valg; 
a) Kasserer. Rusfri tid 2år, varighet 1år. Ingen kandidat, videre til neste gang. 
b) Panelleder Arendal Fengsel: rusfri tid 2år, varighet 1år. Ingen kandidat, videre til neste gang. 
c) Panelleder Kristiansand Fengsel: rusfri tid 2år, varighet 1år. Ingen kandidat, videre til neste 

gang. 



2) FU og servicedag. Forberedelser: tema: Tiltrekke medlemmer. Gjør tjeneste i HI og OI. Vi 
lager en arbeidsgruppe. Den består av Ole Gundval, Toril og Tore.  

3) Info-møte om tjeneste i OR-komiteen. Status. Videre forberedelser: Kari og Toril blir med. 
Holdes klokka 1800, ordinært OR-møte etterpå. Vi tar det med til gruppene om at det er info-
møte. Det holdes 18.September. 

4) Evaluering av møtene på Bjorbekk: Viktig å prøve holde møter der. Vært gode møter. Det 
blir et nytt panellederverv til neste OR-møte. Vi tar en ny evaluering i November. 

5) Eventuelt: ingenting. 

Sak til neste møte: Å holde en OI-presentasjon på Bjorbekk. 

Bønn om sinnsro 

 

 

 

 


