
  
 

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

ossk@nanorge.org 

 

       Narcotics Anonymous  Anonyme Narkomane 

 
Referat fra møte i OSSK, 19. mai 2004. 

 
Tilstede: 
Nestleder:    Otto  
Sekretær:    Trond E. 
RKM:     Lasse 
GSR Bare for i Dag gruppa:  Jostein 
GSR Fly Fri gruppa:   Åse 
GSR Sammen kan vi gruppa:  Allan 
GSR Gjør det enkelt gruppa:  Geir 
Vara- GSR Gjør det enkelt:  Didrik 
GSR Vennesla Heran gruppa: Guri 
Kasserer H&I-OI:   Trond N. 
Leder Aktivitetskomiteen:  Jan Ivar 
----- 
Otto åpnet og ledet møtet. 
Lasse leste NAs 12 tradisjoner. Allan leste NAs 12 konsepter. Jostein leste 5. konsept. 
Jan Ivar leser 6. konsept i juni. 
----- 
Presentasjonsrunde ble foretatt. 
----- 
Referat fra OSSK- møtet i april 2004 lest.  
Ingen kommentarer. 
----- 
Dagens agenda godkjennes med følgende endringer: 

a) Sak 3 skal under punkt 2 være ”HI- koordinator”, ikke ”OI- koordinator”. 
b) Sak 1b) bortfaller. 

----- 
Rapporter: 
 
Nestleder: Har besøkt underkomiteer. 
 
Sekretær: Har gjort det ”vanlige”. (Skrevet og sendt ut referater, hentet og fordelt post).  
Litt problemer med e-post kontoen. Det som var der ble slettet i forbindelse med overgang til 
nytt web- hotell, og vi deler nå konto med RKM i område sør. Mener det ikke er en 
tilfredsstillende situasjon. Håper på en egen e-post konto for OSSK. 
 
Kasserer: Muntlig rapportert til sekretæren at det ikke har skjedd endringer siden forrige 
møte. 
 
Bare for i Dag: Møtene går som vanlig bra. Det er orden i sakene rundt. 
 
Fly Fri: Har ikke noe å rapportere. 
 
Sammen kan vi: Mange på møtene. Vervene er fordelt med ett verv pr. person. Gode møter.  
 
Vennesla Heran: Mange på møtene. Alt vel. 
 
Gjør det enkelt: Ny rekord på gruppesaksmøtet i mai, 13 stk. Veldig mange på møtene. 



 
 
H&I/OI: Har holdt informasjonsmøte på rehabiliteringsavdelingen på Lolandsheimen. 
Møtene på A- klinikken går greit. Har evaluert fengselsmøtene, det er stor villighet der. Nye 
oppslag utformes, og settes opp så snart de er klare. På spørsmål opplyses det at budsjett og 
regnskap for underkomiteer og OSSK skal legges frem på møtet i juni. 
 
Aktivitetskomiteen: Er i rute ang. Bragdøya 2004. Det meste er avtalt og i orden. Gøy å være 
med i komiteen. 
 
RKM: Mottatt innkalling til regionsmøtet i juni, og invitasjon til konvent i Frankrike. Etter 
regionsmøtet får vi forhåpentlig vite hvor vi står i forhold til en eventuell opprettelse av 
servicekontor i Norge. Det er også håp om å få en servicekonferanse i nær fremtid. 
Det ble opplyst at e-post kontoer under det nye web- hotellet er ment å skulle være eksklusivt 
til det verv/tjeneste de er opprettet for. 
Vervet som RKM er på valg i juni. 
Det opplyses også at vara- RKM har trukket seg fra vervet. 
----- 
Post inn/ut: Diverse post til gruppene lagt i hyllene. Sendt ut referat. Post til Gjør det enkelt 
gruppa vil inntil videre legges i lokalet i Kongensgt. Noe post til Vennesla Heran gruppa er 
kommet i retur, og noe er adressert til postboks 58 Kristiansand. 
----- 
Saker: 

----- 
1. Aktivitetskomiteen: 

a) Budsjett for Bragdøya 2004: Godkjent. 
b) Bortfalt fordi komiteen har fått inn penger i forhåndsregistrering. 

2. Det var konsensus på å ikke ha tidsbegrensning på OSSK- møtene. 
3. Ledige verv i regionen: 

a) Vara- delegat:  Ingen kandidater. 
b) HI- koordinator:  Ingen kandidater. 
c) Vara- kasserer:  Ingen kandidater. 
d) Leder i telefonkomiteen: Ingen kandidater. 

4. Eventuelt: 
a) RKM er på valg i juni. I og med at vara- RKM har trukket seg, vil 

også dette vervet være på valg. 
b) Budsjett og regnskap for OSSK og underkomiteer skal legges frem i 

juni. 
----- 

 
 
Neste møte 16. juni 2004! 
----- 

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


