REFERAT FRA NA OSSK (Område Sør Service Komitè)-møte 16.02.05

Otto åpnet og ledet møtet.
Per Arne leste NA’s 12 tradisjoner.
Didrik leste NA’s 12 konsepter for tjeneste.
Jostein leste NA’s 2. konsept.
Therese leser NA’s 3. konsept neste møte.

Presentasjonsrunde på de som var til stede på møte:
Otto
leder i OSSK (OmrådeServiceKomitèen)
Therese
RKM (RegionsKomitèMedlem)
Birgit
vara-GSR, NA Fredagsgruppa
Tor
GSR, NA Fredagsgruppa
Kristian
”step-in”- GSR NA sammen Kan Vi
Didrik
GSR, NA Gjør Det Enkelt
Andrè
GSR, NA Fly Fri
Janne
vara- GSR(GruppeServiceRepresentant), NA Vennesla Hæran
Jostein
leder i Aktivitetskomitèen
Jarle
nestleder i HI/OI (Hospital&Institusjon/Offentlig Informasjon)
Willy
GSR, NA Mandalsgruppa
Per Arne
GSR, NA Bare for I dag
Roy
kasserer i OSSK
Solveig
sekretær i OSSK

Referatsaker
Solveig leste referatet fra forrige OSSK-møte.
Kommentarer:
Bra referat. Det ble informert om at ”Guide to Local Service” ikke finnes i godkjent
oversettelse på norsk. Det ble opplyst at kopimaskinen er levert til reparasjon og at det ventes
på deler. Vedrørende utbetaling til RKM var dette vedtatt tidligere, men vedtaket var ikke
skrevet ned i referat. Referatet ble godkjent
Dagens Agenda
Kommentar til sak 2. Budsjett og Regnskap, endring i rekkefølgen da OSSK budsjettet er
avhengig av utfallet av underkomitèenes budsjett
a. Regnskap og budsjett HI/OI
b. Regnskap og budsjett Aktivitetskomitèen
c. Regnskap og budsjett OSSK
4. Eventueltsaker
a. Valg av Vara-RKM
b. Samle litteraturen i kjelleren
c. Skal Aktivitetskomitèen arrangere nyttårsaften 2005/2006
d. Regionen ber OSSK flytte møtene til første uka i måneden.
e. Valg på ny kasserer i OSSK. Roy har vært kasserer i OSSK i ett år.

Rapporter
Leder; ingenting spesielt å rapportere
Nestleder; ingen har vervet, vervet på valg i dag
Sekretær; har begynt på ajourføring av loggbok og prinsippvedtak, gjennomgår tidligere
referater. Hun har snakket med Ester som er villig til å hjelpe til med jobben.
Kasserer; Saldo på OSSK’s konto 48356.92. Kasserer er fornøyd med nettbank, det blir enkelt
å holde oversikten. Aktivitetskomitèen lånte 5000,- til nyttårsfeiring, disse er tilbakebetalt.
Utgiftene til RKM er betalt. Ellers så er det kommet inn 2500,- fra Gjør Det Enkelt og 8500,fra Fredagsgruppa.
GSR, Bare for i Dag; En god del folk på møtene. Lite tilhørighet ifht å gjøre tjeneste. Tror
dette kommer av at mange går på skole, andre ting, møtetidspunktet kan også være en grunn.
GSR, Mandalsgruppa; sliter, lite folk på torsdagsmøtene, noen flere på mandagsmøtene. Tror
dette vil bedre seg ved skoleslutt.
Vara-GSR, Vennesla Hæran; Bra med folk på møtene, bra møter og god tjenestevillighet.
GSR, Fly Fri; Bra møter
GSR, Gjør Det Enkelt; Bra med folk på møtene, gode møter og tjenestevillighet.
”Step-in” GSR Sammen Kan Vi; god servicevillighet blant nykommerne. Tidligere har
gruppa slitt med å få folk til å ta verv, men det er altså bra nå. Gruppa har prøvd å få tak i nytt
lokale, skal ta dette opp i gruppa før det blir rapportert om i OSSK.
GSR, Fredagsgruppa; Sliter med å få speakere til åpne møter, ellers bra med folk.
Nestleder HI/OI; fungerer bra, tjenestevillighet. Komitèen har prosjekter på gang og møtene i
fengselet fortsetter. Stein Axel og Helge er ansvarlige for møtene i fengselet.
Sist måned var det mange pasienter og ansatte tilstede ved HI-møtet på Loland og det var to
HI-møter på ARA, (Avdeling for Rus- og Avhengighetsbehandling ):”A-klinikken”).
Sosialkontoret i Grimstad og Sosialkontoret i Mandal ønsker informasjonsmøte med OI.
KiF (Kriminalomsorg i Frihet) er blitt kontaktet. Komitèen har visjoner om OI-møte på HiA
(Høyskolen i Agder). Målgruppen der er sykepleiestudenter, sosionomstudenter, etc.
Komitèmøtene i HI/OI er første onsdag i måneden.
Leder i Aktivitetskomitèen; ledige verv i komitèen: Nestleder, kasserer og sekretær. Lederen
ønsket innspill på rusfri tid for de enkelte verv og fikk respons på det, men det ble påpekt at
dette er opp til den enkelte underkomitè å bestemme. Ellers er komitèen godt i gang med
planlegging. Det er utlyst logo-konkurranse og det oppfordres til ”glød”- kom med forslag!!!
Det står bra til, men det trengs tjenestevillige. Bragdøya er i uke 29.
RKM; rapporterte om at Regionmøte er gjennomført, men at hun ikke har fått noen referater.
På møtet hadde hun fått informasjon om at det var deler av ”Guide to local service” som er
oversatt. Regionen ønsker at OSSK kan ha møtene i første uke i måneden. Argumentene er
pga tidsfrister, (4-2 uker for valg, saker må inn 6 uker før møtet og rapporter til leder og
sekretær i regionen).
Neste Regionmøte er 18. juni kl 11. Møtested er ikke fastsatt.På Regionmøtet deltok Per
Øyvind fra Område Vest. Hun opplyste om Vestlandstreff 24.02.
Post
NA News, 2004-2006 Fellowship Issue Discussions- “Infrastructure” + info om to Worldwide
Workshops som avholdes; Burbank, North Hollywood, California 15-17 april-05 og;
Nashville, Tennesee 27-29 mai-05. Vi vedtok å kjøpe en perm som skal ligge i lokalet så alle
NA-medlemmer kan få mulighet til å lese og bli informert om dette og lignende post i NA.

SAKER

1. Innkjøp av bærbar PC som skal følge sekretærvervet i OSSK. Skal OSSK gå til innkjøp av
PC?
Fire grupper sa nei og to svarte ja. Så saken ble ikke avgjort.
Argumenter: Flere mente at det er en god idè. Pris for en ny bærbar PC er på mellom 2-5000.
Kjøpe brukt. Sjekk priser. Ikke ufornuftig pengebruk. Vi er reddere for å bruke penger enn å
ruse oss. Ser ikke pengeproblemet. Alle som bruker lokalet må kunne ha en tilgjengelig PC
(fast, altså ikke bærbar), bra å ha PC i lokalet. Forslag om å overlate dette til Huskomitèen.
Mange har dysleksi,- PC gjør det lettere å lese. Forplikter, det går begge veier ikke alle er
interessert i å skrive på PC. Rot på PC’n med flere brukere. Bra idè, pris? Hvorfor, hvordan,
hva, hvor mye koster det. Et kontor er en bedre løsning. PC skaper flere behov, printer. Når
den ikke fungerer, hvem skal reparere. Slipper papirarbeid, la det følge sekretæren. Må ha
data-kunnskaper for å være sekretær, da blir vervet uaktuelt for noen, hindrer folk å ta verv..
Det er eksperter i fellesskapet som også har peiling på priser.
Vedtak: Saken går videre til neste møte. Forslagsstiller bes komme med flere opplysninger, og
levere dette forslaget skriftlig til OSSK før saken sendes ut til gruppene igjen.
2. a. Regnskap HI/OI. Ikke godkjent da en gruppe ikke hadde fått kopi av regnskapet. Budsjett
HI/OI, ikke godkjent. Spørsmål til budsjettet. Er ikke OI-standen innkjøpt? Hvorfor er det satt
av 5000 til annonse mot 2900 i fjor? Hvorfor er diverse kostnader økt fra 300 til 5000?
b. Regnskap/budsjett for Aktivitetskomitèen ble ikke fremlagt.
Kan Aktivitetskomitèen komme med regnskap og budsjett i forbindelse med arrangementene?
Det vil si: Budsjett i forkant og Regnskap i etterkant? Alle GSR’ene sa ja til dette.
Det ble også avgjort at dette blir bokført som et prinsippvedtak.
Kopi av regnskap for nyttårsaften ble delt ut under møtet. Budsjettet ble lagt frem i november
eller desember. Overskuddet går til OSSK.
c. Regnskap for OSSK ble godkjent.
Budsjettet for OSSK ble ikke godkjent og sendes tilbake til gruppene. Dette fordi at budsjettet
til HI/OI ikke ble godkjent.
3. Valg av nestleder til OSSK. Det møtte ingen kandidater. Gruppene bes komme med
kandidater til neste møte.
4. Eventuelt
a) Valg av Vara-RKM. Vara-RKM har valgt å trekke seg fra vervet. Gruppene
bes å komme med kandidater til neste møte.
b) Samle litteraturen, medaljer i kjelleren. Det har forsvunnet litteratur fra to
grupper. Sammen Kan Vi har vært tomme for litteratur i sju måneder. Bare for
i dag kjøpte inn litteratur for 3000 og fikk inntekt for en solgt bok. Det er også
rot med ”lån” av medaljer. Det ble informert om at det bare er å bestille
litteratur direkte fra litteraturkomiteen. Siden saken ikke berører alle gruppene
i OSSK, ble det bedt om at GSR’ene tar dette med tilbake til gruppene det
gjelder. Det ble påpekt at det er viktig å hjelpe grupper som ber om hjelp.
Det ble besluttet at saken skrives i referatet og at det er opp til dem det er
aktuelt for å ta opp saken på neste møte.

c) Skal Aktivitetskomitèen arrangere nyttårsfest 2005/2006? Saken sendes ut til
gruppene.
d) Spørsmål fra Regionen. Skal vi flytte OSSK-møtene til første onsdag i
måneden? (Dette vil få konsekvenser for gruppesaksmøtene og for
underkomitèer i OSSK). Saken sendes ut til gruppene.
e) Valg av ny kasserer i OSSK. Gruppene bes komme med kandidater.

Neste møte i OSSK er 16.03.05 kl 18.00
Møtet ble avsluttet med Sinnsrobønnen.

Solveig

Sekretær
- in loving service

