Referat OR-komiteen 16. Oktober 2019
Tilstede: Tore, Maria, Tommy, Nils Erling, Toril, Kari.
Leder ønsket oss velkommen og ba om en stille stund for å invitere en kjærlig Gud til å hjelpe oss til å
ta gode beslutninger på vegne av NA.
•
•
•
•
•
•
•
•

Presentasjonsrunde.
12 konsepter lest av Maria.
7. konsept lest av Nils Erling.
Dagsorden opplest og godkjent.
Referat opplest. Kommentar: Sak angående ARA og om observatører kan gjør tjeneste hvis
de er under behandling på ARA. Tas opp på neste OR-komite-møte.
Referat OSSK: Ingenting som angår oss.
Kassabeholdning: 6961,79,Post/Mail: Mellom medlemmer.

OI:
•
•

WEB: Godt besøkt som vanlig.
Plakat ansvarlig: Ikke tilstede, ingen rapport.

HI:
•

•

•
•

ARA Kristiansand: Møtene går som de skal. Et nytt medlem som frivillig til å gjøre service
der. Snakket med kontakt personen på ARA angående deres policy om når de som er under
behandling på ARA kan gjør service der. Kontakt personen visste ikke noe om dette.
Evje Fengsel: Holdt infomøte for dem. Kom også innsatte på info-møtet. Møtet gikk bra. Vi
har 6 til 8 servicevillige. Problemer med transport opp dit. Venter på to klareringer. Vi skal
finne ut om menn kan bli med å gjør service der. Hvordan våre retningslinjer er i forhold til at
menn gjør service på et fengsel der de innsatte er kvinner, om vi har noen retningslinjer på
dette. (Neste gang vi har gjennomført et OI-oppdrag, avholder vi rapport under OI
rapportering.
Kristiansand Fengsel: Godkjent 5 personer. Er 11-12 personer som er villige til å gjør service
der. Vi trenger sårt en panelleder.
ARA Bjorbekk: Ansvarlig ikke tilstede. Møtet ble avholdt.

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.
d) Panelleder Bjorbekk: rusfri tid 2år, varighet et år. Nils Erling valgt.
e) Nestleder: rusfri tid 1år, varighet 1år: Maria valgt.
2) FU-workshop. Program for dagen: Hatt kontakt med FU. De har sendt noen power-pointer.
Har ikke gått gjennom alt. Arbeidsgruppa setter tidspunkt sammen. Vi vurderer å ha et speak i
pausen. Det trengs hjelp til rydding osv.
www.naossk.org

3) Innkjøp av prosjektor: Skal vi be OSSK om midler til å kjøpe prosjektor? Ja det skal vi
4) Forslag om møte format og tidspunkt for møtene på Bjorbekk. Se vedlegg.
Vi er for å prøve på dette. Vi skal høre med ARA Bjorbekk. Nils Erling, Ole Gundval og Tore tar det
herfra.

Bønn om sinnsro.

Vedlegg:
SAK: HI-møte på ARA i Arendal
Det foreslås at komiteen vurderer om det kan opprettes et fast HI-møte på ARAs avdeling for
avrusning på Bjorbekk i Arendal.
Formatet på møte er tenkt som et ordinært NA-møte med delinger rundt bordet, åpent for både
klinikkens pasienter og besøkende NA-medlemmer.
Liknende møter ble for en del år siden avholdt på ARA i Kristiansand, og det er også et vanlig
møteformat for NA i USA.
Arendal trenger et nytt NA-møte, og håpet er at dette kan bli starten på en ny fast NA-gruppe i
Arendal. Nå i startfasen vil det være gunstig å legge dette møtet til ARA Bjorbekk, der det er godt
grunnlag for møtedeltakere.
I startfasen foreslås det at møtet legges til annenhver lørdag ettermiddag.
Dette foreslås å komme i tillegg til OR-møtet som avholdes på ARA Arendal første torsdag i måneden.
Jeg er villig til å forplikte meg til dette HI-møtet, dersom det kommer i stand. Vi vil i starten ha behov
for at NA-medlemmer i Kristiansand besøker dette møtet.
Et godt utarbeidet forslag legges eventuelt fram for ARA etter at saken har vært behandlet i ORkomiteen.

