
OR-komitèmøte 13.04.20 

 13 stykker *lstede (sekretær, panelleder Sanderud, vara panelleder Sanderud, panelleder 
Incognito, varapanelleder Incognito, panelleder Trasopp, panelleder Indre øs=old fengsel, 
panelleder A – senteret, leder/panelleder Aker og fire observatører) 

1. Velkommen 
2. Presentasjonsrunde 
3. 12 tradisjoner lest. 12 konsepter lest. Visjonen for service lest.  
4. Referat fra forrige OR-møte lest og godkjent. 
5. Dagsorden godkjent.  
6. Valg – komiteen – paneler: 

Verv i komité Varighet

Rusfri 
*d for 
verv Navn SiVer *l: Merknader

Leder 1 år 3 år Espen Feb - 21

Nestleder 1 år 2 år Ledig

Kasserer 1 år 3 år Jan Nov - 20

Vara-kasserer 1 år 2 år Ledig Ingen villige

Sekretær 1 år 2 år Ledig Ingen villige

Vara-sekretær 1 år 1 år Ledig Ingen villige

LiVeraturansvarlig 1 år 2 år Ledig Ingen villige 

Vara-
liVeraturansvarlig

1 år 2 år Ledig Ingen villige

Panelkoordinator 1 år 3 år Ledig Ingen villige

Vara-
Panelkoordinator

1 år 2 år Ledig Ingen villige

Nøkkelansvarlig/ 
kaffekoker

6 mnd. 1 år Aksel April - 20



Paneler
Varig
het

Rusf
ri *d 
for 
verv Navn

SiVer 
*l: Merknader

Aker - PL 1 år 2 år Espen Aug -20 Annen hver 
*rsdag, 
oddetallsuker

Aker - VPL 1 år 1 år Jus*n Sep-20

IR Ahus - PL 1 år 2 år Bård Aug -20

IR Ahus - VPL 1 år 1 år Bjørn 
Daniel

Aug -20

Halden Fengsel - PL 1 år 2 år Bjørn Sep-20 Hver torsdag

Halden Fengsel - VPL 1 år 1 år Ledig

Hamar Fengsel - PL 1 år 2 år Kenneth-
Andre

Des -19 Hver lørdag

Hamar Fengsel - VPL 1 år 1 år Inge Juli - 20

Trasop - PL 1 år 2 år Kris*an Jan -20 En lørdag i 
mnd

Trasop - VPL 1 år 1 år Trond Des - 
20

Ravneberget - PL 1 år 2 år Monica Sep - 
20

Ravneberget - VPL 1 år 1 år Ledig

Sanderud - PL 1 år 2 år Tore Mars 
-21

Hver 3.torsdag

Sanderud - VPL 1 år 1 år Pål Mars 
-21

Ullersmo Fengsel - PL 1 år 2 år Sigbjørn Januar 
- 21

Ullersmo Fengsel - VPL 1 år 1 år Ledig 

Moss sykehus –PL 1 år 2 år Monica Sep 20 Onsdag 
annenhver 
mnd.

Moss sykehus –VPL 1 år 1 år Ledig

A-senteret 1 år 2 år Frank Mai 20 Hver 3. mnd

A-senteret - VPL 1 år 1 år Ledig



1. Rapport fra betrodde tjenere: 

Leder: Sendt ut dagsorden og vært i kontakt med medlemmer i komiteen.  

Sekretær: Sendt ut referat og dagsorden. 

Kasserer: Lite ak*vitet pga situasjonen vi er i. Men et par regninger har kommet, en fra 
Halden og en fra Sannerud panelet. Det er utbetalt 1594,- kr i mars. Det er 78.772,- kr på 
kontoen før siste utbetaling på 653,- er godkjent og trukket fra kontoen. 

2. Rapport fra paneler: 

Ahus: EVer samtale med kontaktperson på Ahus er alle møter utsaV inn*l videre pga 
coronasituasjonen. 

Trasopp:  VPL var på Trasopp lørdag 7. mars med to andre medlemmer. Det var ca 15 
personer *lstedet, leste innledning før NA - medlemmene delte sine erfaringer i NA og 
*lfriskning. Så var det spørsmål og svar det siste kvarteret før vi avsluVet møtet med 
sinnsrobønnen. 

På grunn av corona situasjon tok PL kontakt med ins*tusjonen. De ønsket å invitere OR inn 
for å holde møte. DeVe har vært gjort ved to *lfeller.  

VPL var på Trasopp torsdag 9.april (skjærtorsdag) og holdt et NA-møte der. Siden de er 
forhindret *l å dra på møter. EVer ønske fra Trasopp dro VPL alene siden de vil ha minst 
mulig folk utenfra for å begrense smiVefare. Det var et helt vanlig møtet med de pasientene 
som ønsket det, med de unntakene som er anbefalt av kommunen. Ble godt moVaV og var 
veldig godt for meg også. 

Neste møte mandag 13.april. 

Incognito: Har ikke vært noen ak*vitet. Har tenkt å ta kontakt for å informere om muligheten 
for digitale løsninger og at det fins *lgjengelig zoom møter.  

Indre øs=old fengsel: Har ikke haV møter, men skulle haV et møte 08.04.20. Det vil bli *l 
høsten. PL skal ringe kontaktperson å høre hvordan det går og informere om *lgengelige 
zoom møter. Har mye service villighet, så venter på klarsignal. 

Eidsberg fengsel - PL 1 år 2 år Lars 
PeVer

Feb 21

Eidsberg – VPL 1 år 1 år Ledig

Incognito – PL klinikk 1 år 2 år Aksel Okt 20 Hver 3. mnd

Incognito – VPL klinikk 1 år 1 år Robert Jan 21



Sanderud: Har vært i kontakt og avklart at det ikke blir møte inn*l videre.  

A senteret: Har ikke hørt noe siden sist besøk som var for 3 måneder siden. PL skal ta en 
telefon å høre om videre fremdrig.  

Aker: Det har ikke vært noe ak*vitet. PL tar kontakt for å undersøke om interessen for å ha et 
zoom møte og informere om at deVe finnes. 

Hamar fengsel: Hamar fengsel innfører strenge adgangsbegrensninger ihm Corona-viruset. 
Det blir derfor ikke HI-møter i ins*tusjonen før mai 2020. PL kommer *l å informere dersom 
denne adgangsbegrensningen endres underveis. 

3. Gamle saker:   

4. Nye saker: 

- Hvordan påvirker korona situasjonen OR? 

Det er vik*g å oppreVholde dialogen med de ins*tusjonene og fengslene OR har samarbeid 
med, slik at vi raskt kan komme i gang med møter når de nasjonale retningslinjene *llater 
deVe.  

Frem *l da ønsker vi at panellederne tar kontakt med ins*tusjonene/fengslene og informerer 
om at det fins digitale løsninger for å holde OR møte og zoom møter for de det er aktuelt for. 
Noen av panellederne har gjort deVe og fåV god respons på deVe.  

Et *dligere medlem av komiteen utarbeider en felles informasjons e-post om zoom møter *l 
ins*tusjoner og fengsler som gjennomgås neste møte. DeVe kan brukes i de ulike regionene 
og områdene i NA. Forslaget tas dermed med videre *l område. 

11. Eventuelt: 

Møtet avsluVet med sinnsrobønnen. 

Neste møte er 11.05.20 kl. 19 i Lambertseter kirke.  

IKS Anja, sekretær  



Adresser: 

Leder OR: or@naoosk.org 

Sekretær OR: orsekretar@naoosk.org 

Panelkoordinator: orkoordinator@naoosk.org  

Kasserer: orkasserer@naoosk.org  
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