
Styremøte Samarbeidsforum 6. desember 2017  
 
Tilstede: Rune, Kristin, Knut, Hilde Bianca og Terje 
Fraværende: Reidun, Trude og Tore Martin 
 

 

1. Runde på kollektivene,  
 

2. Innmeldte saker  
• TS i fengsel i Moldova åpnet. 

Det ble startet et samarbeidsprosjekt i Moldova for 3 år siden, hvor 
Phoenix Haga har stått for opplæringen. Det skal være en del av 
avsluttende soning, f.eks. når det er et ½ år igjen av soningstid. Dette 
vil føre til humanisering i fengslene og større grad av rehabilitering av 
de innsatte.  
 

3. Guriset  
• Oppfølging fra sist samling 

Skoletilbud er viktig for kollektivene.  
 
Enstemmig vedtak fattet i styremøte: 
Skole er viktig. Styret vedtar at vi jobber for at alle kollektiv skal ha egne 
skoletilbud for voksne og for barn/ungdom 
.  
Vi trenger skoletilbud på kollektivene som skoleforberedende, og fordi 
det undergraver behandlingen å begynne rett på ekstern skole. 
 
Hvordan skal vi jobbe videre med dette? 
Vi tar initiativ til et møte med Undervisningsdep. etter nyttår. 
 
Kristin skal finne ut av hvem vi kan kontakte for å få i stand slikt møte. 

 

• Opplegg og struktur - lengde på samlingen. 
Alternativer: søndag til tirsdag, mandag til onsdag,  
søndag til onsdag -> fylle på med mer fagstoff på onsdag slik at det blir 
mer meningsfylt å være der også på onsdagen.  
Et fjerde alternativ er kortere samling i uke 45 og som nå i uke 12. 

 

• Bjorliinnhold i mars? Uke 12, 18.- 21. mars. 
 

Rune inviterer Arnhild Laueng, som har skrevet boka: I morgen var jeg 
alltid en løve.  
Knut inviterer Arvid Lone, Linn Herning, Nasjonalt inntaksteam – Kristin 
har snakket med dem, og de er ikke fremmed for tanken å være med. 
Vi kan sende invitasjon når uke 12-programmet er klart.    

 

• Kanskje vi bør ha langtidsplanlegging med tema for hver samling - 
være mer i forkant. 

 



• Sammenfallende med uke 45 på Guriset er det en konferanse i 
Hemsedal m/rusavhengige som er nyktre. I år var det mange gode 
foredragsholdere, f.eks. Petter Nyquist. 
Vi må huske på om vi kan dra veksler på dette i uke 45/2018 – kanskje 
få «låne» foredragsholder derfra. 

 

4. Økonomi 
• Samarbeidsforum har kr 157.000 på konto.  
• Knut ringer Floen for å sjekke om de vil melde seg inn. Eventuelt bør de 

betale en høyrere avgift for deltakelse på Guriset.  
• Lønnskonsulent i Klokkergårdstiftelsen, som Hilde skulle få info om A-

ordningen av ble syk. Hilde kontakter henne pr. tlf. 
 
 
Neste styremøte: 15. januar 2018 kl. 10:15. 
 
 
Ref. Kristin 

 


