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Referat fra OSSK- møte, 17. desember 2003. 
 

Tilstede: 
Leder:     Ester 
Nestleder:    Helge 
Leder Aktivitetskomiteen:  Marita  
Leder H&I/OI- komiteen:  Ann Celin 
RKM:     Lasse 
Vara RKM:    Therese 
GSR Bare for i Dag gruppa:  Jostein 
GSR Vigeland Sinnsrogruppe: Diana 
Vikarierende GSR Mandalsgruppa: Jørg 
Vara GSR Fredagsgruppa:  Tor 
GSR Fly Fri gruppa:   Trond N. 
Nominert/sekretær:   Trond E. 
----- 
Ester åpnet og ledet møtet. 
Therese leste NAs 12 tradisjoner. Jostein leste NAs 12 konsepter. Therese leste NAs 12. 
konsept. 
Trond N. leser 1. konsept i januar 2004. 
----- 
Presentasjonsrunde ble foretatt. 
----- 
Referat fra OSSK- møtet  i november 2003 lest.  
Kommentar til saken vedr. å sende kr. 15000,- til regionen: Svaret var ikke ”nei”, men det ble 
ikke oppnådd konsensus om dette. 
----- 
Dagens agenda godkjennes med tillegg  sak 5 og 8. 
----- 
Rapporter: 
 
Leder: Skriftlig rapport leses. Ester takker for seg, og mottar fortjent applaus for sin innsats! 
 
Nestleder: Har ikke vært i underkomiteene, men har besøkt grupper i området. 
 
Fly Fri: Gruppa er nede i en liten bølgedal. Vi trenger engasjement. Skal ha et ekstraordinært 
gruppesaksmøte for å søke og få tilbake ”ånden” i gruppa. Minner om ny møtetid fra januar 
2004. Torsdager kl. 18:30. 
 
Fredagsgruppa: Bra fremmøte. Tjenestevillighet. Åpne møter holdes nå som ”speaker” 
møter. 
 
Bare for i Dag: Litt problemer med å besette verv. Møtet på julaften blir et ”grøtmøte”. 
 



 

Mandalsgruppa: Stabilt med greit oppmøte. Savner nykommere. Ønsker å gå aktivt inn for å 
tiltrekke seg disse. 
 
Vigeland Sinnsrogruppe: Bra gruppe. Fantastisk med besøk ”utenfra”. Også nykommere. 
 
Info fra Vennesla Hæran gruppa: Møtene på julaften og nyttårsaften holdes kl. 13:00. 
 
Info fra Sammen kan Vi gruppa: Vi trenger hjelp. Det er godt fremmøte, men få er villige 
til å tjene gruppa. 
 
H&I/OI: Vi er 6-7 medlemmer som jobber godt. Møtene på A- klinikken går bra. Møtene i 
fengselet er meget positive. 
Vi sjekker priser med tanke på å sette sammen en koffert med informasjonsmateriell som kan 
brukes på stands.  
Ønsker å sette sammen en gruppe med faste medlemmer til fengselsmøtene. Disse må 
nødvendigvis delta på H&I/OI- møtene i området. 
Regnskap for høsten 2003, og budsjett for våren 2004 går ut til gruppene. 
 
Aktivitetskomiteen: Nyttårsarrangementet er i rute.  
Har allerede fått mail fra Bragdøya Kystlag vedr. eventuelt ”Bragdøya 2004”. Eneste 
tidspunkt ledig er uke 28. Spørsmål om vi skal arrangere ”Bragdøya 2004” legges frem som 
sak på OSSK- møtet i januar 2004. 
 
RKM: Legger frem noen spørsmål fra delegaten. Disse går inn i agendaen som sak 8. 
Neste regionsmøte er i Kristiansand, 21 februar 2004, i Blå Kors’ lokaler i Gyldenløves gt. 
----- 
Post inn/ut: Møtereferat fra OØSK mottatt. Diverse post til gruppene lagt i hyllene. 
Bankoppdrag mottatt. 
----- 
Saker: 

1. Skal H&I/OI henvende seg til dem som jobber i profesjonelle områder, og 
undervise om våre prinsipper og be om at de blir respektert. 
Brevet fra Vigeland Sinnsrogruppe oversendes H&I/OI- komiteen, og vi ber om at de 
nøye ivaretar NAs tradisjoner. 

2. Valg kasserer i OSSK:  Ingen kandidater. 
3. Valg leder i OSSK:   Helge W. ble valgt. 
4. Valg sekretær i OSSK: Trond E. ble valgt. 
5. Skal OSSK kjøpe inn litteratur fra WSO-E som skal distribueres til gruppene i 

området? Gruppene er enige om dette som en nødløsning inntil en eventuell regional 
litteraturkomité kommer i drift.  
Det bestilles litteratur ut fra spesifisert bestillingsliste som ble lagt frem. 
En ad-hoc komité opprettes med Ester som leder. Hun trekker inn nødvendige 
medhjelpere. 

6. Skal OSSK sende kr. 15000,- til regionen? Nei. Gruppene mener den nåværende 
økonomiske situasjonen med bl.a. innkjøp av litteratur tilsier at vi må avvente dette. 

7. Skal NA- gruppene i område sør annonsere sine møtetider i ”Hjertesaker”? Nei. 
8. Spørsmål fra regionsdelegaten: 

a) 2 spørsmål/saker som omhandler diskusjonstemaene til WSC 2004 går ut til 
gruppene. 

b) Diverse spørsmål fra EDM: 
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I. Hvordan styrer vi donasjoner, hvor mye og hvor blir 
overskudd sendt i servicestrukturen? Penger til overs sendes 
videre til neste ledd. 

II. Er det aktuelt å sende medlemmer til eventuelle ”workshops” 
i Sentral Europa. Da spesielt innen H&I, OI og oversettelse, 
og hvor mye vil dette eventuelt koste? Gruppene er i 
utgangspunktet positive til dette. Kostnader er avhengig av hvor 
og når. 

III. Hvordan forholder vi oss til registrering av ikke- 
rusavhengige på våre tilstelninger/konventer? Betaler disse 
registreringsavgift? Vi ”registrerer” ikke- rusavhengige på lik 
linje med NA- medlemmer. Disse betaler også registreringsavgift. 

9. Ledige verv i regionen: 
a) Nestleder:    Ingen kandidater. 
b) Vara delegat:   Ingen kandidater. 
c) Kasserer:   Trond N. er vår kandidat. 
d) OI- koordinator:  Ingen kandidater. 
e) Leder litteraturkomiteen:  Ingen kandidater. 

10. Eventuelt: Ingenting. 
----- 
Neste møte 21. januar 2004! 
----- 
Møtet avsluttet med bønn om sinnsro! 
 
Vel hjem! 
----- 
 
 
Trond E.  
  (sekr.) 
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