REFERAT FRA NA OSSK (Område Sør Service Komitè)-møte 16.03.05

Otto åpnet og ledet møtet. Vi innledet med en stunds stillhet for hvorfor vi er her og for hvem
vi gjør tjeneste. Leder informerte om at han har hatt telefon fra leder i HI/OI og kasserer.
Begge er syke og forhindret fra å delta på møte.
Janne leste NA’s 12 tradisjoner.
Diana leste NA’s 12 konsepter for tjeneste.
Therese leste NA’s 3. konsept.
Marianne leser NA’s 4. konsept neste møte.
Presentasjonsrunde på de som var til stede på møte:
Otto
leder i OSSK (OmrådeServiceKomitèen)
Therese
RKM (RegionsKomitèMedlem)
Diana
Vara-RKM
Janne
vara- GSR (GruppeServiceRepresentant), NA Vennesla Hæran
Jostein
leder i Aktivitetskomitèen
Jørn
vara-GSR NA Gjør Det Enkelt
Marianne
GSR NA sammen Kan Vi
Solveig
sekretær i OSSK

Referatsaker
Solveig leste referatet fra forrige OSSK-møte.
Kommentarer:
Vedr. valg av vara-RKM har det vært en misforståelse. Da hun ikke har trukket seg fra vervet,
men sagt at hun er forhindret fra å delta på neste Regionmøte. (Se sak 5).
Referatet ble godkjent.
Dagens Agenda
Dagens agenda ble godkjent uten kommentarer.
Eventueltsaker
a. Vennesla Hæran ber om at 30000 blir overført fra OSSK til Regionen
b. Oversettelseskomiteen
c. Gruppesavittighetsmøte

Rapporter
Leder; er stolt av NA. Og visjonen fra World Service om at hele verden må høre om NA
Sekretær; har ordnet perm som ligger i lokalet. Holder på å ajourføre loggbok og
prinsippvedtak, gjennomgår tidligere referater. Syns Servicekonferansen var bra.
GSR, Sammen Kan Vi; Det går bra. Gode møter. Kjempeproblem med litteratur. Men gruppa
avventer å bestille ny litteratur til de har bestemt seg for om de skal leie nye lokaler. Har valgt
vara-GSR. Stolt av å være i NA, etter servicekonferansen.
Vara-GSR, Gjør Det Enkelt;Bra med folk, fornøyd med møtene.
Vara-GSR, Vennesla Hæran; Bare velstand. Bra med folk.

1

Leder i Aktivitetskomitèen; Bare ledervervet er besatt. Forrige møte var det to personer
tilstede. Har fått et ekstra ”gir” etter Servicekonferansen. Har fått inn et par forslag på logokonkurransen og venter på flere… Har bestilt Bragdøya 2006.
RKM; leste referatet fra Regionmøte, alle på møte fikk kopi og kopi sendes til gruppene som
ikke var representert her i dag. Vedr, ingen betillinger på litteratur var mottatt fra Område Sør
på over et år, ble det opplyst at det var på grunn av at vårt område hadde Ad Hoc
Litteraturkomite. Vedr, utestående betaling var det heller ikke noen i vårt område. Ellers så
ble det opplyst at de som står på telefonkomiteens ”12. trinns-frivillighetsliste”, selv må ta
ansvar for å oppdatere telefonkomiteen ved adresseendring/ nytt telefonnummer.
Post
Inn: To brev fra banken
Ut: Referat fra februar og Agenda for mars

SAKER
1. Innkjøp av bærbar PC, et tilbud er innhentet: 6500,- + frakt (se sak 1 forrige møtereferat).
To grupper sa nei og en svarte ja. Saken ble ikke avgjort og sendes ut til gruppene. Neste
møte vil saken bli avgjort med simpelt flertall. (jfr. OSSK’s Prinsippvedtak).
2. a.
b.

Regnskap HI/OI. Ikke godkjent. Saken sendes ut til gruppene igjen
Budsjett HI/OI. Ikke godkjent. Samme kommentar/ spørsmål til budsjettet som
sist. 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? Vi håper leder stiller på
neste møte eller avgir skriflig rapport

3. Budsjettet for OSSK
Ikke godkjent av samme grunn som sist ved at budsjettet til HI/OI ikke ble godkjent.
Saken sendes tilbake til gruppene.
4. Valg av nestleder til OSSK.
Det møtte ingen kandidater. Gruppene bes komme med kandidater til neste møte.
5. Valg av Vara-RKM.
RKM og leder hadde misforstått Vara-RKM. Vara-RKM er valgt til september og ønsker selv
å ha vervet, men er forhindret fra å møte på Regionmøte i juni. Det ble derfor ikke aktuelt å ha
valg på vara-RKM. Det ble vedtatt at saken strykes.
6. Skal Aktivitetskomitèen arrangere nyttårsfest 2005/2006?
Alle GSR stemte for. Gruppene må informeres om at Aktivitetskomiteen trenger folk.
7. Skal OSSK flytte møtene til første onsdag i måneden?
En for og to var mot dette. Saken ble ikke avgjort og sendes ut igjen til gruppene
8. Valg av ny kasserer i OSSK. Ingen kandidater møtte. Gruppene bes komme med kandidater
til neste møte.
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9. Eventuelt
a. 30000 må overføres til Regionen. Det ble påpekt at dette ikke kan gjøres siden
budsjettet ikke er godkjent. Saken ble likevel bedt om å bli tatt opp.
b. Oversettelsesskomiteen har ingen leder/representanter som møter på Regionmøtene og
ingen representant på OSSK. Det ble informert om at Oversettelseskomiteen er en
Regional Underkomite og at leder skal møte på Regionen. (Vervet er på valg i
Regionen. Oversettelseskomiteen har ingen leder). Ellers ble det opplyst om at det er
arbeidsgrupper som oversetter. Det ble uttykt et ønske om informasjon om når
arbeidsgruppa i Kristiansand møtes. Det ble også ønsket informasjon om
prioriteringslisten til oversettelse som foreligger. Saken tas ikke videre da dette hører
inn under oversettelseskomiteens/ regionens ansvarsområde.
c. Det ble besluttet at vi skal ha Gruppesamvittighetsmøte fra kl 18-19 neste møte.
Deretter blir det et vanlig OSSK-møte. Alle bes komme godt forberedt.

Neste møte i OSSK er 20.04.05 kl 18.00
Møtet ble avsluttet med Sinnsrobønnen.

Solveig

Sekretær
- in loving service
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