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Til stede: Trond, Nils Erling, Stein, Ole Gundval 

 

Velkommen + presentasjonsrunde 

 

• 12 konsepter lest av Nils Erling 

• Godkjenning av forrige referat – godkjent  

• Godkjenning av dagsorden – godkjent  

• Kassabeholdning – kasserer ikke til stede 

• Mail – rapport fra Panelleder ARA Kristiansand, pluss noe fra 

medlemmer 

 

OI-rapportering: 

Web: Godt besøkt med over 1000 pr mnd. 

Plakatansvarlig: (Komiteen står uten plakatansvarlig) 

 

H&I-rapportering: 

Panelleder Kristiansand fengsel: Rapporterer om at Kristiansand fengsel er 

avviklet. 

Panelleder Evje kvinnefengsel: (Komiteen står uten panelleder) 

Panelleder ARA Kristiansand: Leverte rapport om at de vil starte opp igjen 

etter hvert. 

Panelleder ARA Bjorbekk: Foreløpig ingen aktivitet, de kommer tilbake med 

beskjed om når vi kan starte opp igjen. 

 

 

 



 

Saker: 

1. Valg 

a. Panelleder Arendal fengsel (2 år rusfri tid, 1 år varighet)  

– ingen kandidater 

b. Panelleder Evje kvinnefengsel (2 år rusfri tid, 1 år varighet)  

– ingen kandidater 

c. Plakatansvarlig (6 mnd rusfri tid, 1 år varighet)  

– ingen kandidater 

2. Innkjøp av projektor og flipover  

– Dette må ordnes innen neste møte. 

3. Nye OI og H&I-oppdrag  

– Mandal fengsel, ARA Bjorbekk, ARA Byglandsfjord, ARA 

Avgiftningsenhet Kristiansand. Vi tar dette videre til neste gang. 

4. Kristiansand fengsel er avviklet. Hva gjør vi nå?  

– Vi må opprette kontakt med Mandal fengsel slik at vi kan fortsette 

denne viktige tjenesten.  

5. Sak fra Mandagsgruppa  

– Vi tar dette til etterretning og vil undersøke saken enda mer grundig.  

6. Retningslinjer for Webtjener  

– Vi ønsker noen konkrete retningslinjer for webtjenesten. Vi henter inn 

litt informasjon og får utarbeidet disse. Vi ser videre på dette til neste 

gang. 

7. Eventuelt: 

Sak til neste gang: Panelleder Mandal fengsel. 

 

 

Bønn om sinnsro 

 

 

Fremtidige valg: 

a. Leder      januar 2021 

b. Nestleder     februar 2021 

c. Sekretær     ledig 

d. Kasserer     januar 2021 

e. Webansvarlig    februar 2021 

f. Panelleder Arendal fengsel  ledig 

g. Panelleder ARA Kristiansand  juni 2020 

h. Panelleder ARA Bjorbekk  Oktober 2020 


