Referat fra NA OSSK (Område Sør Service Komite) 19.12.2005
Otto åpnet og ledet møtet. Ester ble ønsket velkommen tilbake etter en tids fravær. Vi innledet
med en stunds stillhet, og inviterte en kjærlig Gud til å hjelpe oss med og ta gode
beslutninger. Roy leste NA's 12 tradisjoner. Ester leste NA's 12 konsepter for tjeneste og Jørn
leste NA's 12. konsept. Anders leser NA' s 1. konsept neste møte.
Presentasjonsrunde på de som var til stede:
Otto:
Leder i OSSK
Solveig:
Sekretær i OSSK
Roy:
Kasserer i OSSK
Anders:
GSR NA Fly Fri
Kristian:
Nestleder i Aktivitetskomiteen
Bente:
Vara-RKM (RegionKomiteMedlem)
Tommy:
GSR (GruppeServiceRepresentant) NA Bare For i Dag
Nils:
Vara NA Bare For i Dag
Lasse:
GSR NA Fredagsgruppa
Jarle:
Nestleder H&I/OI (Hospital&Institusjon/ Offentlig Informasjon) komiteen
Jørn:
GSR NA Gjør Det Enkelt
Ester:
GSR NA Vennesla Hærane (bare for i dag)

Solveig leste referatet fra forrige møte. Godkjent. Kommentar om at beløpet for kopimaskin
var uten moms, summen inklusive moms blir ca 10000.
Dagens agenda ble godkjent uten kommentarer.
Det ble ellers kommentert at det var forstyrrelser under innledningen til møtet.
Saker til Eventuelt:
a) HI/OI, stand - komiteen ber om ekstrabevilgninger
b) HI/OI, møtelister - det koster ca 800 + moms for 200
c) Hvem skal ha nøkler til kjelleren? (Fra fredagsgruppa)
d) Sekretærvervet i OSSK på valg
e) Ledervervet i OSSK på valg.
Det kom opp to saker som ikke blir behandlet i OSSK. Vedrørende litteraturstand i kjelleren
må tas opp med de gruppene som bruker kjelleren. Det finnes ikke godkjent oversettelse av
"Just for Today" på norsk.
Post:
Inn:

ut:

World Service Office (WSO); Bulletin vedr. guideline på kontoer disponert av NA og
NAWS News. Julekort fra Bragdøya Kystlag
Referat og Agenda.

NA BARE FOR I DAG:
NA-MØTENE JUL- OG NYTTÅRSAFTEN i kjelleren Kl 13.00
Møtene varer en og en halv time.

RAPPORTER:
Leder i OSSK: ingenting å rapportere
Sekretær i OSSK: Ingenting å rapportere.
Kasserer i OSSK: Det er gått ut 931,- reiseutgifter vara-RKM, 2,50 gebyrer, 9562,50 til
kopimaskin og 1955 kr til serviceavtale (ett år). Saldo på OSSK's konto: 5501,50
Vennesla Hærane: Det går greit i Vennesla. Pizza på gruppesaksmøtene. Lite tilsig av
nykommere.
Gjør Det Enkelt: Går greit. Fine tilfriskningsmøter.
Fredagsgruppa: Stabilt. Flere på gruppesaksmøte sist. Står bra til.
Bare For i Dag: Bra! Luksus med mange nykommere, få old-timere. Gruppesaksmøtene
begynner å vokse. Tilfriskningsmøter onsdag og lørdag.
Fly Fri: Nye faste verv. Fine tilfriskningsmøter. NB!! Åpent møte siste torsdag i måneden,
(ikke speaker-møter).
Aktivitetskomiteen: Planlegger nyttårsfeiring. Sist møte var på Dvergsnestangen. Ting er i
rute, programmet er klart. Få folk på møtene.
H&I/OI-komiteen: Bra med folk på møtene i komiteen. Tjenestevillighet.
Møtene på ARA går bra. Trenger ny panelleder til møtene på Loland. Møtene i fengselet kom
i gang igjen 13.12. Web’en er i gang, web-ansvarlig har fått hjelp av en tjenestevillig.
Vara-RKM: Neste Regionmøte blir i Vennesla, 25.februar-06

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. Tre grupper hadde fremmet Jarle til kandidat.
Han var til stede og samtykket i valget. Prosedyrene for valg av ledere i OSSK ble
fulgt. Jarle ble valgt, konsensus.

3.

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

4.

Skal vi ha et vedtak vedr. "Hvor mange GSR'er må være til stede på OSSK for at vi
kan ta beslutninger? Siden det ikke var konsensus, avgjøres saken med simpelt flertall
neste møte.

5.

Aktivitetskomiteen; Regnskap - Bragdøya 2005.
Kommentarer: Det ble vist til NA's 11. konsept- vedr. håndtering av NA midler.
Budsjettet som var godkjent er dobla. Det er ønskelig at komiteen tar et
samvittighetsmøte på dette. Det er viktig å bruke erfaringene som er gjort senere.
Regnskapet viser avvik. Regnskapet gir informasjon. Det kom frem at det er et
underskudd på 5444,75. Det ble delt flere tidligere erfaringer, og komiteen ble
anmodet om å søke OSSK om å dekke underskuddet. Regnskapet ble godkjent.
6. Aktivitetskomiteen; Budsjett for Nyttårsfeiring 2005/2006
Samme budsjett som sist ble lagt frem. Del ble opplyst at det er innhenta pris for leie
av hovedhus + hvitt hus + middag. Det ble påpekt at 350 kroner ikke var dyrt For et tre
dagers arrangement. Noe det var uenighet om, da dette kan bli veldig dyrt, om det for
eksempel er mange i en familie. Det ble opplyst at det er 60 personer som er påmeldt til
nå. Det ble foreslått at komiteen kunne budsjettert med færre, (nå 100 personer). Og
sammenlignet fjorårets regnskap. Da gikk arrangementet i underskudd. Det ble foreslått at
det går an å ta forskuddsbetaling. Århundrets arrangement i fjor - "unykternt" å gjøre det
enda flottere. Tidligere erfaringer ble delt: Folk har kommet med mat selv. Det har gitt
mindre ansvar til komiteen. Komiteen opplyste at maten vil bli bestilt etter hvor mange
personer som kommer.
Det ble spurt om det går an å budsjettere med overskudd.
Budsjetter skal være i balanse. NA's formål er å bringe budskapet videre. Det kan ikke

dekkes inn underskudd på andre budsjett.
Budsjettet ble godkjent, konsensus.
7.

HI&OI Regnskap for andre halvår 2005 ble godkjent.
HI&OI Budsjett for første halvår 2006
Kommentarer: Det er ønskelig at budsjettet blir mer spesifisert vedr. utstyr
Annonseringen er forhandlet frem. Det er fast pris på halvårige annonser hver
fjortende dag. Budsjettet ble godkjent.

8.

OSSK: Regnskap andre halvår 2005 godkjent
og budsjett for første halvår 2006 ble godkjent

9.

Saker til/ fra Regionen
Vara-RKM ble bedt om å formidle videre i Regionen, spesielt til Telefonkomiteen og
Litteraturkomiteen at Fly Fri har åpne møter siste torsdag i måneden.

10. Eventuelt
a)

HI/OI, stand - komiteen ber om ekstrabevilgning til stand, kr 3500,- Det er
foreslått at komiteen trenger "roll-up". Kasserer informerte om at OSSK ikke har penger på
konto til dette nå. Det ble besluttet å sende saken ut til gruppene. Og at komiteen forklarer i et
vedlegg vedr. stand. Hva er brukt? Hva skal kjøpes?

b) Hl/OI, møtelister - det koster 800 + moms for ca 200 stk. Alle gruppene har godkjent
dette tidligere. Det ble ellers påpekt at dette burde kommet med i budsjettet.
c)

Hvem skal ha nøkler til kjelleren? (Fra fredagsgruppa). Det ble vedtatt at det fortsetter
slik som det er nå. Kun OSSK med underkomiteer og grupper som har møter i lokalet skal ha
en nøkkel hver. GSR'ene ble oppfordret til å be de som har nøkkel og ikke har tilhørighet i
kjelleren leverer dem til huskomiteen.

d) Valg av sekretær i OSSK
e)

Valg av leder i OSSK.

f)

Forslag fra Vennesla Hæran om å stryke prinsippvedtak om å flytte OSSK møtene den
måneden Regionen har møte.

Neste møte i OSSK er mandag 16. januar 18.00

Klem fra Solveig
Sekretær – in loving service!!!

