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Referat fra møte i OSSK 17. november 2004. 

 
Tilstede: 
Leder:     Helge 
Nestleder    Otto 
Kasserer    Roy 
GSR Fredagsgruppa  Tor 
Vara-GSR Fredagsgruppa  Birgit 
Vara-GSR Vennesla Heran Janne 
GSR Mandalsgruppa  Willy 
GSR Bare for i dag    Per 
Vara-GSR Bare for i dag   Marianne 
GSR Sammen kan vi   Marianne 
Vara- GSR Fly Fri    Anders 
Leder H&I/OI komiteen  Trond N 
Leder Aktivitetskomiteen  Jostein 
RKM                         Therese 
----- 
Helge åpnet og ledet møtet. Komiteen ønsket spesielt Marianne velkommen som ny 
vara-GSR! 
Vi begynte med en stille stund for å tenke på hvorfor vi gjør tjeneste, og på dem vi 
tjener. 
NA’s 12 tradisjoner og NA’s12 konsepter ble lest.. Tor leste 11. konsept. 
Therese leser 12. konsept i desember. 
----- 
Presentasjonsrunde ble foretatt. 
----- 
Referat fra OSSK- møtet i oktober 2004 lest.  
 
Kommentarer: 
Ønske om at  sekretæren kan  med på referatet hva  de enkelte verv forkortelsene 
betyr.  
Sak 6A ble vedtatt. 
----- 
Dagens agenda godkjent med ønske om sak 3A flyttes opp til sak 1 da vi ikke har 
sekretær. 
 
Rapporter: 
Leder: Synes det er greit å være leder. Ønsker å utfordre komiteen om å komme 
med nye ting, slik at vi kan utvikle oss. 
Sekretær: Rapporten lest opp av leder. 
Kasserer: Beholdningen er på kr. 33.241,42. Har ennå ikke opprettet Nettbank.  
Sammen kan vi: Bra på møtene. Trenger informasjon om tilgang på litteratur. Ber 
om at posten blir lagt i posthylla. 
Gjør det enkelt: Fungerer for tida. Folk blir. God spredning på folk med hensyn til 
lang/kort rusfri tid. 
Fly Fri gruppa: Bra på møtene. Lite rullering på vervene. Forbereder speakermøter. 
Mandal: Gode møter. Håper å kunne starte opp et fredagsmøte også. 
Vennesla Heran: Alt fint på møtene, mye folk.. 



 
Bare for i dag: Bra stemning, mye nykommere. 
Fredag: Alt bra. Mye folk. Lite rullering på vervene. Kommer av og til nykommere på 
gruppesaksmøtene. 
 
RKM: Alt vel så langt. Sender referate så fort det er klart. Neste regionsmøte blir 
Lørdag 12.februar kl.11.00 i Kristiansand.S 
 
H&I/OI: Godt oppmøte. Har som mål å få gjennomført det som blir planlagt/bestemt 
samtidig som det er viktig å ikke ta på oss for mye. Ber GSR’ene ta med til gruppene 
at det er et stort ønske fra Arak om flere møter. 
 
Aktivitetskomiteen: Står bra til. Påmeldingen til årets nyttårsfest går bra. Har så 
smått begynt å tenke på Bragdøya 2005. Hvis det er noe gruppene ønsker skal 
arrangeres kan man ytre ønske om å få gjort dette til kommiteen. 
----- 
Post inn/ut: Diverse post til gruppene lagt i hyllene.  
 
Saker: 
 

1. Valg av sekretær i OSSK 
Ingen kandidater. Birgit er sekretær i dag. 

2. Forslag om at alle servicemøter i OSSK skal være røykfrie både før, 
under og etter møtene. 
Det ble vedtatt at møtene skal være røykfrie som foreslått. 

3. Ledige verv i regionen:  Nestleder 
Sekretær  
Kasserer 
Vara-kasserer 
H&I ansvarlig 
Web anvarlig 
Leder i oversettelseskomitee 
Leder i litteraturkomiteen 
 

 Det var ingen kandidater tilstede på dette møtet. 
 

4 B Valg i OSSK: Webansvarlig for domeneområdet 
Det ble en diskusjon som endte med at GSR’ene tar spørsmålet med tilbake til 
gruppene. Ny sak blir: Skal Webområdet ligge under Oi komiteen? 
 
Gruppesamvittighetsmøte neste gang. Tema: Konsensus. Forslag om at det blir 
formulert spørsmål i denne forbindelsen. 

 
Neste møte onsdag 8. desember 2004! 
----- 
Møtet avsluttet med bønn om sinnsro! 
----- 
 
 
In loving service 
Birgit ad hoc sekretær☺  


