
 

 
 

www.naossk.org 

OR-møte 18.Desember 2019 

Til stede: Tore, Preben, Tommy A, Toril, Stein, Maria. 

Leder ønsket velkommen å ba om en stille stund for å invitere en kjærlig Gud med inn på møtet for at 

vi skal ta gode beslutninger på vegne av NA. 

• Presentasjonsrunde 

• 12. Konsepter lest av Preben. 

• 9. Konsept lest av Toril 

• Referat opplest. Kommentar: referatet lå ikke på nett før i dag. Det må ut tidligere. Spørsmål 

angående karantene tid på ARA. Godkjent. 

• Dagsorden opplest: sette opp sak om karantene tid om på ARA om 4mnd. Godkjent.  

• Kassabeholdning: 5041,79,-. Siste som har gått ut der er i forbindelse med FU 

arrangementet. 

• Mail/Post: fra Tangen videregående. 

OI-Rapportering: 

• Web: Normalt godt besøkt. 

• Plakatansvarlig: Vært i Arendal å hengt opp plakater. Var på 7 steder. Leder har bestilt nye 

plakater. 

HI-rapportering: 

• ARA- Kristiansand: Går som det skal. Taushetserklæring skrevet under av frivillige. De burde 

leveres inn, slik at vi ikke har de i permen. Ca 17-18 personer som gjør service. Lager ny liste 

som sendes ut over nyttår. 

• Kristiansand fengsel: møtene blir som regel avholdt. Ingen som kom forrige gang. Vi skal 

prøve å avholde møte for de som gjør tjeneste der. Vi skal gå gjennom møteformatet og info- 

delen. 

• Evje fengsel: møtet ble avlyst pga for lite folk. Panelleder trekker seg. Nestleder tar foreløpig 

over for å finne ut hvem som kan gjør tjeneste der. 

• ARA-Bjorbekk: Vært to møter. Første gang godt besøkt. Sist gang kom ingen. 

SAKER: 

1) Valg: 

a) Kasserer: rusfri tid 2år. 1års varighet. Tore valgt 

b) Panelleder Arendal fengsel: rusfri tid 2år. 1års varighet. Ingen kandidat. Videre til neste 

gang. 

c) Panelleder Kristiansand fengsel: rusfri tid 2å. 1års varighet. Stein valgt. 

d) Panelleder Evje fengsel: rusfri tid 2år. 1års varighet. Ingen kandidat, videre til neste 

gang. 

e) Web: rusfri tid 1år. Varighet uspefisert. Ingen kandidat videre til neste gang. 

2) Innkjøp av flipover og prosjektor: videre til neste gang. 

3) Redigere info-pakke til panelmedlemmer: Tore, Tommy,, Maria og Stein tar seg av 

dette. 

4) OI-oppdrag: Tangen videregående. Tore jobber videre med dette. 

5) Eventuelt: ingenting. 

BØNN OM SINNSRO. 

 

 


