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Referat OR-komiteen 18.09.2019 
Tilstede: Tore, Preben, Nils Erling, Tommy, Emilie, Toril, Kari, Maria, Ole Gundval 

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 Preben 
• 6. konsept lest av Toril 
• Referat opplest, ingen kommentarer. 
• Dagsorden opplest, godkjent. 
• Kassabeholdning 7422,29,- 
• Post/Mail: kun mellom medlemmer. 

OI-rapportering: 

• Web: jevnt godt besøkt som vanlig. 
• Plakatansvarlig: det er ingen panelleder. 

HI-rapportering:  

• ARA: møtene går som det skal. Det er ofte to stykker som gjør tjeneste der. Som regel en 
som ikke kan. Angående taushetserklæring, så må alle frivillige skrive under på det. Papirene 
til taushetserklæring ligger i permen. Vi skriver under når vi er på ARA for å gjøre servicen. 
Spørsmål angående observatører og når de kan gjør tjeneste der, hvis de er under 
behandling på ARA. Panelleder tar kontakt med ARA angående deres policy. Leder ser på 
våre retningslinjer. Tar det opp som en sak til neste OR-møte. 

• Evje fengsel: venter på flere klareringer. Kun et menneske har meldt seg frivillig i høst. De var 
9 personer, nå er de 6 som står på liste over frivillige. Kan gjennomføre ett møte før jul. Det 
blir det aller første møtet der. Info møtet i Vestre Strandgate er 9. Oktober klokka 12.00. 

• ARA Bjorbekk: det ble ikke noe møte. 

Saker: 

1) Valg: 
A) Kasserer: to års rusfri tid, ett års varighet. Ingen kandidat, videre til neste gang. 
B) Panelleder Arendal fengsel: to års rusfri tid, ett års varighet. Ingen kandidat, videre til neste 

gang. 
C) Panelleder Kristiansand fengsel: to års rusfri tid, ett års varighet. Ingen kandidat, videre til 

neste gang. 
D) Panelleder ARA Bjorbekk: to års rusfri tid, ett års varighet. Ingen kandidat, videre til neste 

gang. 
E) Plakatansvarlig: 6mnd rusfri tid, ett års varighet. Preben valgt. 
2) FU-workshop: forslag til dato og program: vi blir enige om 16. November. Del 1: tiltrekke 

medlemmer til service. Del 2: gjør tjeneste i HI og OI. 
Arrangementskomite: Nestleder og to nye frivillige blir med i arbeidsgruppa. Arbeidsgruppa 
består av: Toril, Maria, Tore, Ole Gundval, Preben og Emilie.  

3) Budsjett 2020: endringer: doble kjøregodtgjørelser. Et punkt på husleie 1500,-. P.G.A av leie 
av lokalet utenom OSSK sine leietidspunkter. Til arbeidsgrupper. 



 

4) Skal vi oppdatere orienteringspakken som gis i HI-tjeneste: vi skal redigere de i Desember. 
5) Trenger vi å bestille litteratur/annet?: Tore og Maria tar seg av dette. 
6) Skal vi avholde en OI-presentasjon på ARA Bjorbekk?: Ole Gundval tar seg av det og 

kommuniserer med ARA Bjorbekk. 
7) Evaluering av info-møtet: ikke bruke forkortelser. Tenke på at det er nye NA-medlemmer 

der. Litt mer om den generelle delen av HI service. Hvordan det er å være frivillig på de 
forskjellige institusjonene. 

8) Eventuelt: ingenting 
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