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Referat fra OSSK- møte, 21. januar 2004. 
 

Tilstede: 
Leder:     Helge                 
Sekretær:    Trond E. 
Leder Aktivitetskomiteen:  Marita  
Leder H&I/OI- komiteen:  Ann Celin 
Leder ad-hoc litteratur:  Ester 
RKM:     Lasse 
Vara RKM:    Therese 
GSR Bare for i Dag gruppa:  Jostein 
GSR Vigeland Sinnsrogruppe: Diana 
GSR Fredagsgruppa:   Roy 
GSR Fly Fri gruppa:   Trond N. 
GSR Gjør det enkelt gruppa:  Geir 
Observatører:    Ole Morten og Jan Ivar 
----- 
Helge åpnet og ledet møtet. 
Ester leste NAs 12 tradisjoner. Therese leste NAs 12 konsepter. Trond N. leste NAs 1. 
konsept. 
Jostein leser 2. konsept i februar 2004. 
----- 
Presentasjonsrunde ble foretatt. 
----- 
Referat fra OSSK- møtet  i desember 2003 lest.  
Ingen kommentarer. 
----- 
Dagens agenda godkjennes. 
----- 
Rapporter: 
 
Leder: En del å sette seg inn i. Ber om at komiteen må ha tålmodighet med ham. 
 
Sekretær: Har opprettet e-post adresse, (osskna@hotmail.com.). Han sa mye mer, men det 
kommer under ”Post inn/ut”. 
 
Fly Fri: Minner om møtetiden: kl. 18:30. Vi har endret møteform. Gått tilbake til ”ordet 
rundt”.  
 
Fredagsgruppa: Står bra til. 
 
Bare for i Dag: Bra. Ønsker å vite hvordan de skal forholde seg til renhold  i/ved lokalet. 
 
Gjør det enkelt: Bra. Godt engasjement på gruppesaksmøtene. Også mye folk på møtene. 
 
Vigeland Sinnsrogruppe: Bortsett fra litt problemer med postgangen står det bra til. 



 

 
H&I/OI: Kreative møter med liv og energi. Informasjonsmøter startes opp igjen på Loland 
behandlingssenter. Kan ikke se at brevet fra Vigeland Sinnsrogruppe har noen relevans for 
komiteen. 
 
Aktivitetskomiteen: Må ha ny leder. Prøver å tenke i nye baner. 2 spørsmål skal ut til 
gruppene: a) Skal vi arrangere nyttårsfest på Dvergsnestangen 2004/2005? 
  b) Skal vi arrangere ”Bragdøya 2005”? 
 
RKM: Ber om at grupper som har svart på de 2 spørsmålene som skal behandles på WSC 
2004 sender svarene til dem. 
Det har vært informasjonsmøte ang Servicekonferanse. 
Er det noen som kan tenke seg å hjelpe til med web sidene til regionen, kan de kontakte 
RKM. 
Minner om regionsmøtet i Kristiansand, 21 februar 2004, i Blå Kors’ lokaler i Gyldenløves gt. 
 
Ad-hoc litteratur: Litteraturen har kommet. Ber om at bestillinger sendes til 
osskna@hotmail.com, eller pr telefon, men ikke på jobb. 
----- 
Post inn/ut: Møtereferat fra OØSK mottatt. Diverse post til gruppene lagt i hyllene.  
Invitasjon fra RISK ang deltagelse i arbeidsgruppe. Invitasjon til NA treff i Stavanger i 
anledning oppstart av ny område servicekomité, siste helgen i februar 2004. Sendt ut referat 
og vedlegg. 
På spørsmål fra sekretæren om hvordan forholde seg til henvendelser fra offentligheten, kom 
det frem at disse besvares med opplysning om at de er oversendt til rette komité.   
----- 
Saker: 

1. Det ble besluttet å behandle sakene 1, 2 og 3 på ”Budsjettmøte” på OSSK- møtet i 
februar. 

4. Valg i OSSK: 
a) Nestleder. Ingen villige. 
b) Kasserer. Ingen villige. 

5. Skal Aktivitetskomiteen arrangere ”Bragdøya 2004”? Ja. 
6. Ledige verv i regionen: 

a) Nestleder:    Jan Ivar er nominert. 
b) Vara delegat:   Ingen kandidater. 
c) Kasserer:   Trond N. er nominert. 
d) OI- koordinator:  Ingen kandidater. 
e) Leder litteraturkomiteen:  Ingen kandidater. 

7. Eventuelt:  
a) Gjør det enkeltgruppa foreslår at oversettelsesmøter holdes i NA- lokalet i 

Kristiansand. 
b) Fredagsgruppa foreslår at OSSK og underkomiteer legger frem budsjett og 

regnskap for ett år. 
----- 

Neste møte 18. februar 2004! 
----- 
Møtet avsluttet med bønn om sinnsro!      
----- 
Trond E.  
  (sekr.) 
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