REFERAT OR-KOMITEEN 18.11.20

Tilstede: Maria, Ole og Tore.
Leder ønsket velkommen og inviterte inn en kjærlig gud for å hjelpe oss til å ta gode
avgjørelser på vegne av NA.
•
•
•
•
•

12 konsepter ble lest, og 5. konsept ble lest i sin helhet.
Referat fra forrige møte ble lest og godkjent.
Dagsorden opplest og vedtatt
Post/mail: kun korrespondanse til/fra komiteens medlemmer.
Kassebeholdning: 13737 kroner. Vi har fått tilbakeført et gebyr fra banken på 150
kroner.

OI-rapportering:
•

Web:
Ikke tilstede, men vi har mottatt rapport på mail. Web-sidene er rimelig godt besøkt for
tiden. Mandalsgruppa kan ikke ha fysiske møter for tiden, men de fortsetter på zoom inntil
videre.

•

Plakater:
Maria og Tore har hatt en plakatrunde på apotekene i sentrum. Fint om noen føler seg
kallet til å ta en runde på legekontorene.

H&I-rapportering:
•

ARA Kristiansand:
Ingen tilstede, ingen rapport er mottatt.

SAKER:
1. Valg
a) Plakatansvarlig, ingen kandidater
b) Panelleder Evje fengsel, ingen kandidater
c) Panelleder Arendal fengsel, ingen kandidater
d) Panelleder Mandal fengsel, ingen kandidater
e) Panelleder ARA Bjorbekk, ingen kandidater
2. Innkjøp av projektor og flipover
Vi fikk godkjent av OSSK å bruke inntil 3000 kroner av vårt eget budsjett, i tillegg til
de midlene vi har mottatt til formålet fra før. Ole og Tore kjøper inn projektor og
flipover før neste møte.

www.naossk.org

3. Planlegging av info-dag
Vi starter kl 14, og møter derfor opp like etter at Bak fasaden er ferdige med sitt NAmøte. Kjøreplanen for møtet ble diskutert og «godkjent». Ole tar på seg å være
kakeansvarlig, samt handle inn kaffe, kopper og tallerkener. Dersom det viser seg at vi
mangler noe hjelper Tore til med krisehåndtering.
4. Nye OI-oppdrag
Det er vanskelige tider med lite aktivitet og stengte COVID-dører mange steder. Mens
vi venter på tilgang til H&I-møter må vi bruke ressursene så godt vi kan på OIoppdrag. Ole lager et forslag til invitasjonsskriv sammen med Maria. Vi purrer på de
som ikke har besvart henvendelsene våre.
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