Møte ang. sammenslåing av OI/HI
Lørdag den 18.02.2017 i Lambertseter kirke holdes det
et møte for drøfting av sammenslåingen av OI/HI
komiteene. Møte starter kl: 1100 og er beregnet å
vare frem til kl: 1600. Prosessen har startet og vi vil
gjerne ha flere innspill på hvordan dette bør gjøres av
dere. Alle er velkomne og oppfordres til å møte i tide.
Ta med noe å spise så stiller vi med kaffe. Bring
budskapet ut i gruppene så flest mulig og aller helst
alle får muligheten til å bli med.
IKS OI/HI

Sammenslåing av HI/OI=OR

Paneler:
-Vi må ha likt i alle paneler.
-Vi deler kun ut hvite nøkkelringer
-Vi er inne 1 time og har lik mal.
-Vi er punktlige
-1års varighet med mulighet for gjenvalg
-2års rusfritid på panelledere og 1års rusfri tid på varapanelledere.
Observatører 3mnd, deling 6 mnd??
Sender rapport hver mnd. og senest 1 uke før OR møte.

Hva er oppgaver til pannelleder?

Alle panelledere trenger ikke stille på OR møter men 1 x pr halvår.

NÅR SKAL VI HA MØTE? Leder hører med lambertseter kirke. Vi satser på mandager.

Leder –

rusfritid 4år-

1års varighet/2års varighet

Nestleder-

rusfritid 3år-

1års varighet/2års varighet

Sekretær-

rusfritid 2år-

1års varighet

Vara sekretær-

rusfritid 1 år-

1års varighet

Kasserer-

rusfritid 3år-

1 års varighet

Vara kasserer-

rusfritid 2år-

1års varighet

Litteraturansvarlig-

rusfritid 2år-

1års varighet

Vara litteratur ansvarlig-rusfritid 1år

1års varighet

Kaffekoker/nøkkelansvarlig -rusfritid 1år-varighet 6mnd

Alle leser dagsorden,referat og fremdriftsplan.
Vi kommer forberedt på møter for å spare tid og å konsentrere oss om dagsorden.

Møteleder mal:
-velkommen og stille stund.
Presentasjonsrunde
12 tradisjoner, konsepter og visjon for service.
Godkjenne dagsorden. Sette på evt saker
Kommentarer til referat.
Valg
Gamle saker
Nye saker/oppdrag
eventuelt

- Fremdriftsplan:
Vi tenker at fremdriftsplanen er et hjelpemiddel for å holde oversikt over komiteens fremdrift slik at
man har en noenlunde oversikt over når ting kan forventes ferdig. Fastsettingen av tider må
nødvendigvis basere seg på antagelser og vil ikke være noen nøyaktig mål, slik at det må være rom
for forandring underveis.

Velkommen pakke til OR medlemmer:
-LAR
-Medisinering
-ved sykdom
-gjør og ikke gjør liste
-oi presentasjonen
-vervsbeskrivelse og retningslinjer

Hva skal vi dele ut ved HI:
-hvite nøkkelringer. Kun på de steder der de er forhindret i å gå på ordinære møter.
-visitkort
Ip 1 – hvem,hva, hvordan og hvorfor
Ip 11- sponsorskap
For de i behandling

Ip 23 rusfri etter behandling
Bak murene
Lille hvite hefte

Vi trekker også med oss erfaring fra de som går forran.

OI utdeling:
-ip 1
-ip 22

