REFERAT FRA OSSK-MØTE 17.04.02!
Tilstede:
Leder:Ester
Kasserer:Trond N.
Sekretær-vikar(for Åse): Guri
GSR Fredagsgruppa: Lasse
GSR Samman Kan Vi Gruppa: Anne
Leder i HI/OI- Komiteen: Otto
Leder i Aktivitetskomiteen: Jan Ivar
Regionskomite-medlem: Roy
Det ble ønsket velkommen og vi hadde en stille stund – om hvorfor vi er her og gjør
tjeneste.Nas 12 tradisjoner og 12 konsepter ble lest opp.Trond N. leste det 4. konseptet.
Vi hadde en presentasjonsrunde – hvor hver enkelt presenterte seg – og hvilken tjeneste
man har.
DAGENS AGENDA: Godkjent
Referat fra forrige OSSK-møte ble lest opp, ingen kommentarer til referatet.
Forslag om å flytte punkt 4. på sakslista – opp på 1. plass – ble godkjent.
RAPPORTER FRA OSSK:
Leder: Ingenting å rapportere.
Kasserer: Det er kr. 19652,92 på kontoen til OSSK.
GSR Sammen Kan Vi Gruppa: Bra møter og god oppslutning.Har 4 faste med tilhørighet,
har fått ny møteleder.
GSR Fredagsgruppa: Alt vel.
Leder i HI/OI – Komiteen: Har skrevet brev til studieinspektør ved Hia.Har sammenfattet
et standardbrev – til alle leger på Agder.Har skrevet brev til sosialetaten i
Søgne/Sogndalen.Det kommer ny annonse i fedrelandsvennen. Bra fremmøte i komiteen.
Går av som leder i denne komiteen i dag, og sluttrapporten følger med som et vedlegg.
TAKK TIL OTTO!
Leder i Aktivitetskomiteen: Har vært på møte på Bragdøya 08.04.02.Prisene er gått noe
opp i år.Se vedlagt budsjettforslag.Mye høyere forsikringspremie på bygninger i
år.Innbydelsene er klare og sendt ut! Har hatt kontakt med Speaker i Danmark og en i
Norge.Fra Danmark blir det event. et par.Mer mat i kiosken og flere poletter.Det meste er
i rute.Villige tjenere på møtene ønskes.Applaus og takk til Jan Ivar!
Regionskomite-medlem: Ingenting å rapportere.
SAKER:

1.Forslag om å stryke referat fra OØSK/OØSK2.
Enighet om dette.
2. Valg av ny nestleder i OSSK:
Sammen Kan Vi Gruppa hadde en kandidat – Guri, Fredagsgruppa hadde ingen
kandidater. Guri ble enstemmig valgt – som ny nestleder i OSSK.
3.Valg av leder i HI/OI-Komiteen:
Ingen av gruppene hadde noen kandidater. Saken går ut til gruppene igjen.
4. Forslag om endring av prinsippvedtaket – rundt GSR og verv.
Gruppene ble enige om at det skulle stå slik det gjør.
5. Forslag om å overføre kr. 10 000 til Regionen:
Alle gruppene var enige om dette.
6. Er det ønske om servicekonferanse i Norge?
Ja, fra alle grupper.
7. Ta stilling til Skandinavfisk konvent:
Gjør det Enkelt Gruppa( som nå er representert av Otto) går imot.
Sammen Kan Vi Gruppa går imot.
Fredagsgruppa sier ja.
Usikkerhet om det skal opp igjen på neste OSSK-møte.
EVENTUELT:
Huskomiteen har en del penger på konto.Skal disse overføres til OSSK ? dette bringes ut
til gruppene..
Bønn om sinnsro i vi form - Ha en god dag - Hilsen Guri-vikar for sekretær Åse i dag!

