
REFERAT FRA NA OSSK (Område Sør Service Komité)-møte 15.06.05 

Otto åpnet og ledet møtet. Vi innledet med en stunds stillhet for å tenke på hvorfor vi er her 
og for hvem vi gjør tjeneste. Silje var her for første gang og ble ønsket spesielt velkommen. 
Willy leste NA's 12 tradisjoner. Therese leste NA's 12 konsepter for tjeneste. Marianne leste 
NA's 6. konsept. Janne leser NA's 8. konsept neste møte. 

Presentasjonsrunde på de som var til stede på møte: 
Otto   leder i OSSK, (OmrådeServiceKomiteen) 
Solveig  sekretær i OSSK 
Roy   kasserer i OSSK 
Therese  RKM (RegionsKomiteMedlem) 
Marianne  GSR (GruppeServiceRepresentant), NA sammen Kan Vi 
Janne   GSR, NA Vennesla Hæran 
Willy   GSR, NA Mandalsgruppa 
Anders  vara-GSR; NA Fly Fri 
Silje   GSR, NA Kvinnegruppa "Nytt Håp" 
Jørn   GSR, NA Gjør det Enkelt 
Jarle   nestleder, HI/OI (Hospital & Institusjon/ Offentlig Inforrnasjon) 
Kristian  ”step-in" for leder i Aktivitetskomiteen 

Referatsaker 

Solveig leste referatet fra forrige OSSK-møte. Ingen Kommentarer. Referatet ble godkjent. 

Dagens agenda; ingen kommentarer, godkjent 
Eventueltsaker 

a. HI/OI: Regnskap første halvår 2005. Budsjett andre halvår 2005. 
b. OSSK: Regnskap første halvår 2005. Budsjett andre halvår 2005 
c. Valg av ny RKM. 
d. Prinsippretningslinjer/loggbok OSSK 
e. Web - referater på nett, forslag om drøfting i OSSK 
f. Servicekonferanse, skriftlig bud til budrunde v. Fly Fri 
g. Minne om Personlige historier til Basic Text 

Rapporter 

Leder: Beklager at han har glemt å kontakte GSR Fly Fri 
Sekretær: posten er hentet og referat sendt, sendte referatet elektronisk til web.ansvarlig i den 
uka gruppene hadde gruppesaksmøte. 
Kasserer: saldo på OSSK's konto er 11635,42. Det er kommet inn 6000,- fra Fredagsgruppa, 
2000,- fra Sammen Kan Vi. Han har utbetalt 1200 til RKM og 381,50 til sekretæren og kr 5,- i 
gebyrer. Han har ikke mottatt HI/OI's budsjett og har derfor ikke budsjettet klart. 

GSR, Vennesla Hæran: Bra møter og bra med folk 
GSR. Mandalsgruppa: Begynner å bli flere på møtene nå. 
GSR, Fly Fri: Bra med folk på møtene og vervene i gruppa er besatt. 
GSR, Gjør det Enkelt: Bra møter. God oppslutning. 
GSR, Sammen Kan Vi: Bra i gruppa, har dannet en ad-hoc lekekomite vedr. Bragdøya. 
GSR, Nytt Håp; Det har kommet noen nye jenter, ellers de samme. Stabilt. Bra møter. 



Leder HI/OI; Bra med folk. Forbereder OI-møte på Loland. Kom ikke inn i fengselet 17-mai. 
Web.ansvarlig sier han ikke har mottatt OSSK referater og ønsker å få.referatet tilsendt 
samtidig med gruppene. 
Aktivitetskomiteen; Det nærmer seg Bragdøya og komiteen er i rute. Det er ikke mange på 
møtene. Komiteen ser frem til å holde arrangementet. 
RKM: Leste Agendaen for Regionmate i Oslo juni. Det ble kommentert til RKM at OSSK 
savner å få saker fra Regionen :) f.eks. Saker som kunne vært ute i gruppene. Hun ble bedt om 
å ta med seg til Regionen at gruppene i OSSK har beslutta at vi ønsker servicekonferanse og 
at vi leverer inn skriftlig bud neste Regionmote. 

Post 
Inn:  Referat fra OØSK2 
Ut:   Referat fra mai og agenda for juni 

SAKER 

1. Valg av nestleder til OSSK. 
Det møtte ingen kandidater. Gruppene bes komme med kandidater til neste møte i august. Det 
kreves 2 års rusfri tid. 

2. Skal vi flytte OSSK møtene den måneden som Regionen har møter? 
Fire grupper var for og en gruppe var mot dette. Saken ble avgjort med simpelt flertall. 
OSSK flytter møtene den måneden Regionen har møte. 

3. Valg av ny leder i HI/OI-komiteen (Hospital og institusjonskomiteen). 
Ingen kandidater møtte. Gruppene bes komme med kandidater til neste møte i august. Det 
kreves 2 års rusfri tid. 

4. Valg av vara-RKM (regionkomitemedlem). Det møtte ingen kandidater. Gruppene bes 
komme med kandidater til neste møte i august. Krav om 2 års rusfri tid. 

5. Eventuelt 
a)   HI/OI: Regnskap første halvår 2005. Budsjett andre halvår 2005; sendes ut til 
      gruppene. 
b)   OSSK: Regnskap første halvår 2005. Budsjett andre halvår 2005; sendes ut til 
      gruppene 
c)   Valg av RKM (3 års rusfri tid). 
d)   Prinsippretningslinjer sendes til GSR'er, ledere av underkomiteer, og administrative 
       tjenere i OSSK. 
e)    Web - forslag om drøfting i OSSK. Vi hadde en meningsutveksling vedr. referater på 
       nett. Vi fant ingen vedtak på at OSSK referatene skulle legges på Web.sida. (se 
       referatet fra OSSK 15.01.05). Det ble besluttet at dette referatet kun sendes til HI/OI. 
       Og at det sendes derfra til Web.ansvarlig. "Skal OSSK referater ut på intemett"? 
       Sendes ut til gruppene 
f)    Minne om Personlige historier til Basic Text (se vedlegg) 

Neste møte i OSSK er 17.08.2005 kl 18.00 
Møtet ble avsluttet med Sinnsrobønnen. 
Klem fra Solveig 
Sekretær - in loving service                       God Sommer!!!☺☺☺ 
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