
  
 

Område Sør Servicekomité (OSSK) 
P. boks 58, 4661 Kristiansand S 

ossk@nanorge.org 

 

      Narcotics Anonymous  Anonyme Narkomane 

 
Referat fra møte i OSSK, 18. august 2004. 

 
Tilstede: 
Leder:     Helge 
Nestleder:    Otto  
Kasserer:    Roy 
Sekretær:    Trond E. 
GSR Fredagsgruppa:   Tor 
GSR Gjør det enkelt gruppa:  Geir 
GSR Vennesla Heran gruppa: Guri 
Vara- GSR Vennesla:   Janne 
GSR Vigeland Sinnsro:  Diana 
GSR Mandal:    Therese 
Vikar Bare for i dag:   Per 
GSR Sammen kan vi:   Marianne 
----- 
Helge åpnet og ledet møtet. Komiteen ønsket spesielt Marianne og Janne velkommen som nye 
tjenere! 
Vi begynte med en stille stund for å tenke på hvorfor vi gjør tjeneste, og på dem vi tjener. 
Roy leste NAs 12 tradisjoner. Otto leste NAs 12 konsepter. Geir leste 8. konsept. 
Therese leser 9. konsept i september. 
----- 
Presentasjonsrunde ble foretatt. 
----- 
Referat fra OSSK- møtet i juni 2004 lest.  
Ingen kommentarer: 
----- 
Dagens agenda godkjent med tillegg sak 4 og 5. 
----- 
Rapporter: 
 
Leder: Mottatt beskjed om forfall fra leder i H&I/OI og GSR i Bare for i dag- gruppa. 
 
Sekretær: Har gjort det ”vanlige”. (Skrevet og sendt ut referater, hentet og fordelt post). 
Sekretæren i OØ2 ber om at vi sender våre referater i posten til dem. I utgangspunktet er det 
kun grupper og komiteer som naturlig hører inn under OSSK skal motta dette, men 
forespørselen vil bli tatt opp.  
 
Kasserer: Lån og overskudd fra Litteratur ad-hoc komiteen er mottatt. Totalt i overkant av  
kr. 19 000,-. Saldo = kr. 39 417,32. 
 
Fredag: Alt greit. Ikke noe spesielt å rapportere. 
 
Vennesla Heran: Går veldig bra. Gode møter. Janne er ny vara- GSR. Mange villige tjenere.  
 
Gjør det enkelt: Godt oppmøte både på tilfriskningsmøtene og gruppesaksmøtene. 
 
Sammen kan vi: Går bra. Bra oppmøte på gruppesaksmøtene. Alle verv besatt. 
 



 
Bare for i dag: Bra med folk. Savner av og til ”old- timers” i gruppa. Overførte kr 5 000,- til 
OSSK. 
 
Mandal: Stabil gruppe. Savner nykommere. 
 
Vigeland: Går bra. Festen gikk i balanse. Planlegger ny fest. Tar sekretærvervet på rundgang 
til villig tjener dukker opp. 
 
Litteratur ad-hoc: Rapport lagt frem og lest opp. Stiller på møtet i september med 
sluttrapport. 
 
----- 
Post inn/ut: Diverse post til gruppene lagt i hyllene. Mottatt: ”NAWS NEWS”. Invitasjon til 
konvent i Område Øst siste helg i september. Referater fra OØ + OØ2. Brev fra regionen 
vedr. servicekonferanse, (delt ut til gruppene). Sendt ut referat.  
----- 
Saker: 

----- 
1. Forslag om å opprette nettbank for OSSK: 

Etter at noen misforståelser var oppklart ble forslaget godkjent. 
2. Forslag om å opprette domeneområde: 

Gruppene kunne ikke enes om dette. Saken vil komme opp igjen. 
3. Forslag om hjemmeside: 

Gruppene kunne ikke enes om dette. Saken vil komme opp igjen. Siden vil ligge på 
samme plass til OSSK- møtet i september. 

4. Regnskap og budsjett for OSSK: 
Regnskap for våren -04 og budsjett for høst -04 godkjent. 

5. Valg: 
a) RKM:   Ingen villige. 
b) Vara- RKM:  Ingen villige. 

 
 

----- 
 

 
Neste møte 15. september 2004! 
 
----- 

 
Møtet avsluttet med bønn om sinnsro! 
      
----- 
 
Trond E. (sekr.)  


