Offentlig Information/Hospital&Instituations retningslinjer
NA-MIDTJYLLAND
§1 OI/H&I udvalgets formål.
Formålet med OI/H&I NA-Midtjylland er at infomere offentligheden om:
●
●
●
●
●
●

Eksistensen af Narcotics Anonymous.
At NA tilbyder frihed fra sygdommen addiction.
Hvor man finder NA.
At tilbyde infomationsmøder om NA.
At afholde H&I-møder på instituationer hvor indskrevne ikke selv kan gå til NA-møder.
At samarbejde med andre OI/H&I komiteer i Danmark.

§2 OI/H&I udvalgets arbejdsopgaver.
Stk.1
At etablere og vedligeholde en åben kommunikation mellem NA og offentligheden.
Udvalget skal arbejde for at sikre at informationer til offentligheden om vort fællesskab er
korrekte og opdaterede.
Udvalget skal arbejde på at være tilgængeligt for statslige, kommunale og private institutioner.
Stk.2
At opretholde en åben kommunikation mellem komiteen og O.S.K om deres arbejde.
Stk.3
At kommiteens medlemmer følger de retningslinier der er foreskrevet i NA´s litteratur, så de er i
stand til at afholde OI og H&I møder.

§3 Sammensætning.
Stk.1
Udvalget er åbent for alle NA medlemmer bosiddende i område Midtjylland.
Stk.2
● Formanden vælges af O.S.K på et af deres møder, for en periode af 1 år, eller indtil
deres efterfølger er valgt.
● Næstformanden vælges af OI/H&I udvalget, for en periode af 1 år, eller indtil deres
efterfølger er valgt.
Denne forventes at overtage formands posten hvis denne mangles eller går af.
● Kasserer, sekretær og evt. supplanter vælges af OI/H&I udvalget, for en periode af 1 år
eller indtil deres efterfølger er valgt.
● Deres tjenestetid starter ved næstkommende OI/H&I møde.

Stk.3

Minimums krav til specifikke poster samt suplanter:
FORMAND: 6 mdr.
NÆSTFORMAND: 6 mdr.
SEKRETÆR: 6 mdr. ( pc og referat kendskab en fordel )
KASSERE: 1 år.
Stk.4
Formand er direkte ansvarlig overfor O.S.K for alle beslutninger og økonomiske dispositioner.
Stk.5
Der er to slags medlemmer af denne komite. “Stemmeberettigede” og “ikke stemmeberettigede”
medlemmer.
Stk.6
De stemmeberettigede er komiteens medlemmer: Formand, Næstformnad, Kasserer, Sekretær,
Helpline vagter og H&I repræsentanter samt suplanter.
Stk.7
For at opstille til poster og stemmeberettigelse kræves fremmøde på 2 sammenhængende
møder.

§4 Arbejdsområder.
Stk.1
At fremme kendskabet til NA som helhed i Midtjylland.
Stk.2
Afholde H&I møder på institutioner og OI møder til offentligheden.

§5 OI/H&I udvalgets møder:
Stk.1
Der afholdes 4 møder årligt.
Stk.2
OI/H&I udvalgets møder fastlægges på det første møde efter nytår.
Stk.3
Såfremt et medlem er forhindret i at deltage skal der meldes afbud til formanden.
Stk.4
Hvis afbud på 2 sammenhængende møder, mistes stemmeberettigelsen.
Stk.4
To fravær uden afbud = automatisk udmeldelse.

§6 Vedtagelse.
Stk.1
Evt. ændringer og forslag kan kun vedtages ved konsensus.

