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REFERAT FRA OSSK-MØTE 20.03.02! 

 
Tilstede: 

 

Leder: Ester 

Sekretær: Åse 

Kasserer: Trond N. 

GSR Sammen kan vi gruppa: Guri 

GSR Fredagsgruppa: Lasse 

Leder i Aktivitetskomiteen: Jan Ivar 

Leder i Hi/Oikomiteen: Otto 

Regionskomitemedlem: Roy 

Vara RKM: Helge 

Observatør: Ann Celin 

 

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.Otto leste det 3. 

konseptet og Trond N. leser det 4. konseptet neste gang.Vi hadde en 

presentasjonsrunde – hvor hver enkelt presenterte seg – og hvilken tjeneste man 

har. 

 

DAGENS AGENDA: Godkjent 

 

KOMMENTARER TIL REFERAT FRA FORRIGE OSSK-MØTE: 

 

Vi beklager,at ikke regnskapet fra kassereren i Aktivitetskomiteen – ang. 

nyttårsaften 2001 – ikke kom fram i referatet fra forrige OSSK-møte, og ikke 

kom med ut til gruppene.Dette er nå ordnet opp i, og blir sendt ut til gruppene – 

som ett vedlegg. 

 

EVENTUELT: 

 

Valg av ny leder i HI/OI-Komiteen 

 

En ny diskusjon om prinsippvedtaket – ang. om det å ha 2 verv 

 

Skal OSSK-Komiteen bruke en av de ledige skuffene? Vi ble enige om å gjøre 

dette. 

 

Sekretæren i OSSK trenger mer penger.Skal få mer penger(500 kr.) 

 

Skal vi sende mer penger til Regionen? (event. kr. 10 000) 
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RAPPORTER FRA OSSK: 

 

Leder: Har vært med på å kjøpe kopimaskin. 

Sekretær: Ingenting å rapportere. 

Kasserer: Kr.17152,92 på kontoen til OSSK.Tatt ut penger til kopimaskinen, og 

fått inn penger fra Aktivitetskomiteen. 

GSR Sammen Kan Vi Gruppa: Har hatt gruppesaksmøte med 4 stk., er 3 stabile, 

bra oppslutning på møtene, har bra tilfriskningsmøter, litteraturen våres er enda 

ikke kommet, ønsker flere med tilhørighet til gruppa. 

GSR Fredagsgruppa: Faste folk som kommer, mye folk på gruppesaksmøtene, 

fredagen før Regionsmøtet – var det rekordoppslutning på møtet.Godt utbredd 

gruppesamvittighet i gruppa. 

Leder i HI/OI Komiteen: Stor forsamling på siste møte, det ser lysere ut for 

komiteen.En av sakene – var sosionomene på HIA, har fått en kontaktperson 

der, ønsker å komme inn der til høsten event. Har startet infomøter på 

Lolandsheimen,første møtet var på Rehab.,neste er på Treningsavd.Vi ønsker 

utspill fra NA-medlemmer generelt, for å finne plasser/steder der NA(HI/OI) 

kan komme å informere.Har hatt noen tanker om å prøve å få en side i GOD 

TID – i Fevennen.Kasserer har gjort en bra jobb, og laget regnskap/budsjett – 

for komiteen. 

Leder i Aktivitetskomiteen: Har 5 faste medlemmer, ønsker flere 

medlemmer(gir mer innspill).Er i rute med oppgavene vi skal gjøre.Har overført 

penger til OSSK.Holder på å lage en innbydelse til årets treff( Bragdøya 

2002).Skal ha ett møte på Bragdøya, legger fra regnskap/budsjett i april(ang. 

Bragdøya).Fristen for konkuransen gikk ut i dag(20.03.02).Vi føler oss flinke, er 

i rute med alt.Vi ser for oss en speaker fra Norge,event. Danmark- eller begge 

deler på Bragdøya 2002.03.24. 

Regionskomitemedlem: Leste en rapport fra Regionsmøte(23.02.02), se vedlegg. 

Leste referatet fra Regionsmøtet, dette ligger i RKM-permen – i hylla vår, for de 

som vil lese dette. 

 

Har 3 spørsmål (fra delegaten) som gruppene bes om å ta stillig til( se vedlegg). 

 

Ang. Skandinavisk Konvent, saken går ut til gruppene igjen, det blir tatt en 

endelig avgjørelse på denne saken, på neste Regionsmøte(08.06.02) 

 

Det ble en del meningsutvekslinger ang. verv i Regionen – om hvordan vi bla. 

fremmer kandidater til verv – i Regionen. 

 

SAKER: 

 

1.Valg av ny nestleder i OSSK: 
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Gjør Det Enkelt Gruppa hadde en kandidat til dette vervet – som var tilstede på 

dette OSSK-møtet, men kandidaten trakk seg fra dette vervet. 

 

Ingen andre grupper hadde noen kandidater, så saken går videre til neste gang. 

 

2.Budsjett-/regnskap for HI/OI-Komiteen: 

GSRene var enstemmige i dette, så bade regnskap ig budsjett ble godkjent. 

 

3.Forslag om nye rutiner rundt fremlegging av budsjett og regnskap – for 

underkomiteer og OSSK(se vedlegg): 

GSRene stemte for forslaget, det ble ett nytt forslag – som ble godkjent. 

 

Det ble vedtatt at regnskap/budsjett – sendes med innkallesen + referatet – til 

OSSK- møte(mai,nov.) 

 

Sinnsrobønnen i vi form  - Prøv med service-det virker 

 

Klem fra sekretær Åse 


