Referat, møte i OR-komiteen 15.09.21
Til stede: Tommy A., Tore, Ole og Nils Erling
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Tommy ønsket velkommen og inviterte inn en kjærlig gud til å hjelpe oss å ta gode
beslutninger.
Presentasjonsrunde
Tore leste konseptene i sammendrag
Ole leste 12. konsept i sin helhet
Godkjenning av forrige referat. Godkjent.
Godkjenning av dagsorden. Godkjent
Kassabeholdning kr. 8362,30

OI-rapportering:
Intet å rapportere
HI-rapportering:
Et medlem i AA har tatt kontakt med Ole. Medlemmet har vært i kontakt med ARAs nye
enhetsleder på Avgiftinga. Enhetslederen ønsker at AA og NA gjenopptar sin aktivitet på
samme måte som før korona-nedstengelsen.
AA og NA må bli enige om hvilke uker våre organisasjoner ønsker å være på ARA,
partallsuker eller oddetallsuker. (Ole tror at NA skal være der i oddetallsuker.)
Ole tar kontakt med ARA for å få verifisert informasjonen fra AA.
Lister med servicevillige må lages. Tommy innhenter tidligere lister. Nye administratorer for
NAs servicegruppe til ARA blir Tommy og Ole. Tommy ringer medlemmer av denne gruppa
for å lufte folks interesse for deltakelse ved service på ARA.
NA er klar for rask oppstart.
Saker:
1. Valg: Ingen kandidater
2. Budsjett: Vi kopierer årets budsjett til neste år.
Kommentar fra kasserer: Kr. 2000 er satt av til webhotell, men ingen faktura er
kommet. Kasserer nøster opp i dette og om posten skal videreføres eller strykes i
budsjettet for 2022. Godkjent.
3. Infomøte om OR. Når skal vi ha det? Forslag om lørdag 20. november etter at Bak
fasaden har hatt sitt møte. Ole lager plakat.
4. OR-oppdrag: Foreløpig ingen aktivitet dette året, men tar oppdrag som eventuelt
kommer opp. Vi gjør avtaler for 2022.
Eventueltsaker:
5. Kriminalomsorgen. KIF-avtalen som innebærer at straffedømte med lenke kan
komme på NA-møte (stempel-ordning), er ikke fornyet. Leder tar kontakt med KIF for
å høre om vi skal inngå ny kontrakt

Sak til neste møte i OR-komiteen:
Skal NA reklamere på buss? Det er mulig å kjøpe billig reklameplass bak på bussene.
(F.eks: Har du et rusproblem? + NA-logo)
Møtet avsluttes med bønn om sinnsro.
Neste møte i OR-komiteen er onsdag 20. oktober klokken 18.00.

