
Referat fra NA OSSK (Område Sør Service Komite) 03.10.2005 
 
Roy åpnet og ledet møtet. Vi innledet med en stunds stillhet, og inviterte en kjærlig Gud til å 
hjelpe oss med og ta gode beslutninger. Willy leste NA’s 12 tradisjoner, Lasse leste NA’s 12 
konsepter for tjeneste og Jostein leste NA’s 10. konsept. Willy leser NA’ s 11. konsept neste 
møte. 
 
Presentasjonsrunde på de som var til stede: 
Roy:   Kasserer i OSSK, fungerende møteleder 
Solveig: Sekretær i OSSK  
Bente K.R: Vara-RKM (RegionKomiteMedlem) 
Lasse:  GSR (GruppeServiceRepresentant) NA Fredagsgruppa 
Willy:  GSR NA Mandalsgruppa 
Jostein: Leder i Aktivitetskomiteen 
 
Solveig leste referatet fra forrige møte. Ingen kommentarer. Godkjent. 
Agenda for møtet i dag ble godkjent 
Saker til Eventuelt:  
a) Informasjon om kopimaskin. 
b) Innboforsikring, møtelokale 
c) Budsjett for Nyttårsaften 2005/06  
d) Hvor mange GSR’er må være til stede på OSSK for at vi kan ta beslutninger?   
 
Post inn: Referater fra OØSK2 
Post: ut: Referat fra september og Agenda for oktober 
 
RAPPORTER: 
 
Kasserer i OSSK: Hilste fra leder som er på ferie. Saldo på OSSK’s konto: 14452.50. Han har 
overført beløpet som ble budsjettert til H&I/ OI  
Sekretær i OSSK: Ingenting å rapportere. 
 
Fredagsgruppa: Lite folk på gruppesaksmøtene. Møtene går sin gang. 
Mandalsgruppa: Ønsker å få OI til Mandal for å informere offentlige instanser om NA. 
Vara-RKM: Fikk Agendaen for Regionmøte i dag. 
 
Aktivitetskomiteen; Skriftlig rapport. (se vedlegg). Det er fremdeles lite folk. ”Flotte folk” . 
Lettere å gjennomføre Nyttårsfesten. Dvergsnestangen er bestilt i tre dager. Sender ut 
invitasjonen, noe de tilstedeværende syns var OK siden vi har vedtatt arrangementet. 
 
 
SAKER: 

1. Valg av nestleder til OSSK. Ingen kandidater. Saken sendes ut til gruppene igjen. 
2. Valg av ny leder til H&I/OI komiteen. Ingen kandidater. Saken sendes ut til gruppene 

igjen. 
3. Valg av RKM (RegionKomiteMedlem). Ingen kandidater. Saken sendes ut til 

gruppene igjen. 
4. Skal OSSK referater ut på OSSK’s hjemmeside (internett)? Vedtatt 
5. Valg av leder til Aktiviteetskomiteen. Ingen kandidater. Saken sendes ut til gruppene 

igjen. 



6. Saker til/ fra Regionen  
• Valg av HI-koordinator 
• Valg av OI-koordinator 
• Bud, servicekonferansen. Ingen som var tilstede hadde hørt om det var skjedd noe 

nytt vedr. servicekonferansen. (Sak 6.OSSK 21.09 ” Servicekonferansen – Ad hoc 
møte. Ingen møtte. Stein har tatt ansvar for å finne folk likevel.”) 

 
7. Draft fra WSO (World Service Office). Public Relations. Det ble vedtatt at dette 

sendes videre til HI/OI komiteen. 
8. Retningslinjer loggbok.  
• Det ble vedtatt å stryke vedtak vedrørende delegatens utgifter og landsdekkende 

tjenester da de ikke er relevante siden NA Regionen Norge er etablert. 
• Revidering: ”OSSK gir ikke kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste for NA tjenester 

utført i arbeidstiden”. 
9. Eventuelt 

a) Informasjon om kopimaskin  
Viktig med serviceavtaler, - for å bytte deler, farge, vedlikehold og reparasjoner. Prøver 
å få et tilbud til novembermøte i OSSK. 
b) Innboforsikring, møtelokale. Saken ble strøket. 
c) Budsjett for Nyttårsaften 2005/06  
d) Skal vi ha et vedtak vedr. ”Hvor mange GSR’er må være til stede på OSSK for at vi    
kan ta beslutninger?   

 
 

 
Neste møte i OSSK er onsdag 16. november kl 18.00 
 
 
Klem fra Solveig 
 
Sekretær – in loving service!!!  
 
 


