
  
 

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

ossk@nanorge.org 

 

      Narcotics Anonymous  Anonyme Narkomane 

 
Referat fra møte i OSSK, 20. oktober 2004. 

 
Tilstede: 
Nestleder:    Otto 
Kasserer:    Roy 
Sekretær:    Trond E. 
Vara- GSR Gjør det enkelt gruppa: Didrik 
Vara- GSR Vennesla Heran gruppa: Janne 
GSR Vennesla Heran gruppa  Guri 
GSR Mandalsgruppa:   Willy 
GSR Bare for i dag gruppa:  Per P. 
GSR Fly Fri gruppa:   André 
GSR Fredagsgruppa   Tor 
Nestleder H&I/OI komiteen:  Trond N. 
Nestleder Aktivitetskomiteen:  Jostein 
RKM:     Therese 
Vara- RKM:    Diana 
----- 
Otto åpnet og ledet møtet.  
Vi begynte med en stille stund for å tenke på hvorfor vi gjør tjeneste, og på dem vi tjener. 
Per leste NAs 12 tradisjoner. Janne leste NAs 12 konsepter. André leste 10. konsept. 
Tor leser 11. konsept i november. 
----- 
Presentasjonsrunde ble foretatt. 
----- 
Referat fra OSSK- møtet i september 2004 lest.  
----- 
Dagens agenda godkjent med tillegg sak 6.  
Fredagsgruppa hadde ikke mottatt budsjettet fra Aktivitetskomiteen. Sekretæren har skylda. 
----- 
Rapporter: 
 
Nestleder: Ingenting å rapportere. 
 
Sekretær: Har gjort det ”vanlige”. (Skrevet og sendt ut referater, hentet og fordelt post). Vil ikke være 
tilstede på november- møtet.  
 
Kasserer: Beholdningen er på kr. 33301,42. Har overført kr. 33000,- til Regionen + kr. 1200,- til 
RKM. Har ennå ikke opprettet Nettbank. 
 
Gjør det enkelt: Fungerer for tida. Godt med folk. Mange nye. Bytter rundt på vervene. 
 
Fly Fri gruppa: Greit med folk på møtene. Savner nye på gruppesaksmøter. Gruppa feirer 7 år i 
morgen.  
 
Mandal: 2 nykommere. Går greit. 
 
Vennesla Heran: Går bra. Gode møter. 
 
Bare for i dag: Ikke noe spesielt. Alt går bra. 
 
Fredag: Alt vel. Godt med folk på møtene. 
 



 
H&I/OI: Veldig bra oppslutning. Nye kommer. Flere prosjekter gående. God respons på stand på 
oppfølgingsseminar. Har hatt H&I- møter på RISK. Har hatt info- møte i fengselet i tillegg til 
tilfriskningsmøter. Møtene på ARA (tidligere A- klinikken) går sin gang. Jevnlige info- møter på 
Lolandsheimen. Planlegger fremstøt mot Arendal. 
 
Aktivitetskomiteen: Ikke skjedd så mye siden sist. Fin gjeng med stå på- vilje. Har jobba litt med å 
forberede et eventuelt nyttårsarrangement. Spent på utfallet i dag. 
 
RKM: Har oppdaget en oversettelsesfeil/mangel i Basic Text. Rapporterte bl.a. om formålet med 7. 
tradisjon. Har også en del saker til Regionen som kommer som sak 6. 
----- 
Post inn/ut: Diverse post til gruppene lagt i hyllene. Blant annet fra nystartet kvinnegruppe i 
Kristiansand. Møter tirsdager kl. 18:00.  
----- 
Saker: 
 
1. Forslag: 

a) Forslag om å opprette domeneområde for OSSK.  
Forslaget ble vedtatt ved avstemming. 

b) Forslag om å opprette hjemmeside for OSSK. 
Forslaget ble vedtatt ved avstemming. 

c) Forslag om at alle servicemøter i OSSK skal være røykfrie både før, under og etter møtene. 
Det ble ikke enighet om dette. Forslaget vil komme opp igjen. 

2. Budsjett for nyttårsarrangement legges frem. 
Budsjettet ble godkjent 

3. Ledige verv i Regionen: 
a) Leder.      Stein A. H. ble nominert av Fly Fri gruppa. 
b) Sekretær.    Ingen. 
c) Vara- kasserer.    Ingen. 
d) OI- koordinator.   Ingen. 
e) H&I- koordinator.   Ingen. 
f) Leder oversettelseskomiteen.   Ingen. 
g) Web ansvarlig.    Ingen. 

4. Valg i OSSK: 
a) Leder i H&I/OI- komiteen.  Trond N. ble valgt. 
b) Leder i Aktivitetskomiteen.  Jostein ble valgt. 

5. Eventuelt: 
a) Sekretær skal velges i november. 
b) Web ansvarlig for domeneområde/hjemmeside i OSSK skal velges i november. 

6. Saker til Regionen: 
a) Servicekonferanse: OSSK har en kandidat til leder av en eventuell servicekonferanse, og 

har tidligere besluttet å søke om å arrangere konferansen i Område Sør. 
b) Servicekontor: OSSK ønsker å vite mer om behov, lokalisering, kostnad osv. før 

beslutning gjøres. 
c) Endring i rutiner vedrørende budsjettbehandling: OSSK mener dette må kunne avgjøres i 

Regionen. 
d) Varighet av verv i Regionen: Dette må også kunne avgjøres i regionskomiteen. 
e) Område øst foreslår at alle områdene legger ut sine referater på regionens hjemmeside. Etter 

avstemming oppstod det så mye tvil rundt saken at undertegnede ikke vet hva resultatet 
ble. 

f) Samvittighetsmøte i regionen.  
 

----- 
 

Neste møte 17. november 2004! 
----- 
Møtet avsluttet med bønn om sinnsro! 
----- 
Trond E. (sekr.)  


