
Referat fra NA OSSK (Område Sør Service Komite) 17.08.2005 

Otto åpnet og ledet møtet. Bente K.R. var her for første gang og Stein A. gjorde "comeback" 
og de ble ønsket spesielt velkommen. Vi innledet med en stunds stillhet, og inviterte en 
kjærlig Gud til å hjelpe oss med og ta gode beslutninger. Jostein leste NA's 12 tradisjoner, 
Jørn leste NA's 12 konsepter for tjeneste og Solveig leste NA's 8. konsept. Lasse leser NA' s 
9. konsept neste møte. 

Presentasjonsrunde på de som var til stede. 
Otto:   Leder i OSSK 
Roy:   Kasserer i OSSK 
Solveig:  Sekretær i OSSK 
Rune:   Vara- GSR (GruppeServiceRepresentant) NA Vennesla Hæran 
Bente K.R: På valg til Vara-RKM (RegionKomiteMedlem) 
Jostein:       Leder i Aktivitetskomiteen 
Lasse:  GSR NA Fredagsgruppa 
Willy:  GSR NA Mandalsgruppa 
Jarle:  Nestleder H&I/OI (Hospital&Institusjon/Offentlig Informasjon) komiteen 
Jørn:  GSR NA Gjør Det Enkelt 
Stein:  GSR NA Fly Fri 
Marianne: GSR NA Sammen Kan Vi 

Solveig leste referatet fra forrige møte. Kommentar: Leder skulle tatt kontakt med GSR i Fly 
Fri vedr. hvilke planer gruppa hadde ifht. Servicekonferanse, (dette kom ikke frem på 
referatet). 
Agenda for møtet i dag ble godkjent uten kommentarer. 
Saker til Eventuelt: 
a) Fra Fly Fri: Skal vi kjøpe en ordentlig Kopimaskin/Skriver? 
b) Det går rykter om at en gruppe deler ut møtekort; hvor det er feil på møtetidspunkt. Det var 
enighet i dag om at vi ønsker det blir en slutt på dette. Og det ble ytret et ønske om at Hl/0I 
komiteen tar seg av den oppgaven eller at vi bruker Regionens møtelister. 

RAPPORTER: 

Leder i OSSK; har vært på besøk i underkomiteer. 
Sekretær i OSSK; er ferdig med å ajourføre loggbok/prinsippvedtak, men har glemt å kopiere 
dem til i dag og beklager dette. 
Kasserer i OSSK: har jobbet med regnskap og budsjett. Saldo er 14065.92 på OSSK's konto. 
Det er kommet inn 2300,- fra Gjør Det Enkelt og RKM har tilbakebetalt 133,- og det er betalt 
gebyr på kr 2,50. 

Vennesla Hæran: "Himla greit". Stabil gruppe, 
Fredagsgruppa: Bra med folk på møtene. Kunne vært flere på gruppesaksmøtene. Alle verv er 
besatt. 
Mandalsgruppa: Få på møtene, men de faste er der og det går greit. 
Gjør det Enkelt: Går greit. Mange nye på møtene. 
Fly Fri: "Himla greit". Fly Fri ville at OSSK skulle arrangere den Regionale 
Servicekonferansen og Fly Fri vil invitere til en møtedag for å danne en Ad hoc komité som 
kan lage et prospekt, samt enes om en kandidat til leder. Stein er villig til å ta ansvar for 
møteinnkalling før neste gruppesaksmøte. 
 
 



Sammen Kan Vi: Det går bra i gruppa. Marianne må trekke seg som GSR pga skolegang. 
Leder i HI/OI: Møtene på ARA og Loland går bra. Komiteen ber GSR'ene ta med til 
gruppene at det øker på med arbeid og at det trengs flere i komiteen. Web.-ansvarlig ønsker 
også hjelp til sin jobb. Det blir møte vedr. fengselet 24.08 kl 18.00. skal ha OI-stand ved 
ARA's oppfølgingsseminar på Kvadraturen VGS skole, 3.september, HI/OI holder møte 
første onsdag i mnd, kl 18:00. 
Leder i Aktivitetskomiteen; Mangler en del kvitteringer, derfor er ikke regnskapet ferdig, 
Bragdøya gikk kjempefint. Alle ryddet etter seg. Ifbm, t-skjorter er det kommet en regning på 
22000, i stedet for 12000 som var budsjettert. De sitter igjen med mange effekter. Samt 
erfaring om at det er viktig med tilhørighet i komiteen når man har et ansvarsområde. Fint om 
det kommer folk på møtene i Aktivitetskomiteen, andre onsdag i mnd kl 19:30. 

Post 
Inn: OØSK2 referater, WSO vedr. personlige historier, Nytt GROUP READING CARD 
Ut: Referat fra juni og Agenda for august 

SAKER: 
1. Valg av nestleder til OSSK. Ingen kandidater. Saken sendes ut til gruppene igjen. 
2. Valg av 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. 
4. Valg av vara-RKM. Bente KR var fremmet av NA Vennesla Hærane. Hun var tilstede 

og ble enstemmig valgt etter prosedyrene i OSSK. 
5. Regnskap for første halvår og budsjett siste halvår i H&I/OI komiteen. Godkjent. 
6. Regnskap for første halvår og budsjett siste halvår i OSSK. Godkjent. 
7. Skal OSSK referater ut på OSSK's hjemmeside (internett)? Det var ikke konsensus for 

dette så saken sendes tilbake til gruppene. 

8. Eventuelt 
a) Skal OSSK kjøpe ny kopimaskin/ skriver? Pris oppad til 5000 kr. Saken sendes ut til 

gruppene. 
b) Servicekonferansen. Vi trenger en kandidat til leder, som kan møte til valg på 

Regionmøte i oktober. Stein inviterer gruppene til et møte for å lage et prospekt før 
neste gruppesaksmøte. 

c) Minner gruppene på at OSSK møte i oktober blir 3. oktober kl 18.00 

Neste møte i OSSK er onsdag 21.09. kl 18.00 

Klem fra Solveig 

Sekretær - in loving service!! 

 


