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OR-møte 20. November 2019. 
Tilstede: Maria, Tommy, Trond, Nils Erling, Tore. 

Leder ønsket velkommen å ba om en stille stund for å invitere en kjærlig Gud til å ta gode 
beslutninger på vegne av NA. 

• 12.konsepter lest av Maria 
• 8. konsept lest av Nils Erling 
• Referat opplest. Vi skal lage en skriftlig rapport når vi har avholdt OI-oppdrag. 
• Dagsorden opplest. Godkjent 
• Kassabeholdning: 5051,79,- + ca 150 i vekslepenger. 200,- refundert til leder. 
• Post/Mail: henvendelse fra KIF om hvilken møter som har stempelordning. 

OI-rapportering: 

• Web: Godt besøkt som vanlig. Et ønske om at web-tjenesten blir lagt ut på valg. 
• Plakatansvarlig: ikke tilstede. Ingen rapport 

HI-Rapportering: 

• ARA Kristiansand: møtene går som de skal. Ingen karantene tid for de som er i behandling 
eller har vært i behandling angående å gjør service der. 

• Kristiansand fengsel: møtene går etter fastholdt plan.  
• Evje Fengsel:4 stk som er villige og klare til å gjør tjeneste. Kun en er klarert. Trenger 

kjørehjelp. Sette opp sak til neste gang om vi kan sende menn der. 
• ARA Bjorbekk:ikke avholdt møte. Tas opp som en sak. 

Saker: 

• 1) Valg: 
• A) kasserer. 2års rusfri tid. Varighet 1år. Ingen kandidat. 
• B) panelleder Arendal Fengsel: 2års rusfri tid. Varighet 1år. Ingen kandidat. 
• C)panelleder Kristiansand Fengsel: 2års rusfri tid. Varighet 1år. Ingen kandidat 
• 2) Evaluering av workshop og regnskap for arrangementet: regnskap: 450,- i husleie. 781,- i 

mat. 80,- i kaffe. 1311,- til sammen. 
Vellykket arrangement. Ca 20 deltakere. Godt gjennomført. Bra for samholdet. Skulle 
informert enda bedre på forhånd. Datoen kom litt sent. Dårlig tid. Stor takk til FU. 

• 3)innkjøp av prosjektor og flipover: Dobbeltsjekke kostnader på prosjektor. Sende ut sak til 
OSSK. 

• 4)Møteformat på Bjorbekk: Kanskje vi forhastet oss litt sist gang. Tema rundt 1. trinn. 
Personlige delinger om f.eks. begynnelsen i NA. Kun NA-medlemmer som deler. Nils Erling 
oppsøker frivillige. 

• 5)OI-oppdrag: Nils Erling tar kontakt med ARA Bjorbekk. Purre på avgiftningen i Kristiansand. 
Purre på Byglandsfjord. 

• 6)Eventuelt: ingenting. 

Bønn om sinnsro.  

 


