Referat fra NA OSSK (Område Sør Service Komite) 21.09.2005
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. Jarle leste NA's 12 tradisjoner, Anders leste NA's 12
konsepter for tjeneste og Lasse leste NA's 8. konsept. Anders leser NA' s 10. konsept neste
møte.
Presentasjonsrunde på de som var til stede.
Roy:
Kasserer i OSSK, møteleder på dette møtet
Solveig:
Sekretær i OSSK
Bente K.R:
Vara-RKM (RegionKomiteMedlem)
Lasse:
GSR NA Fredagsgruppa
Anders:
GSR NA Fly Fri
Marianne:
fungerende GSR NA Sammen Kan Vi
Elin:
Observatør
Jarle:
Nestleder H&I/OI (Hospital&Institusjon/Offentlig Informasjon) komiteen
Kristian:
Step-in for leder i Aktivitetskomiteen
Solveig leste referatet fra forrige møte. Ingen kommentarer. Godkjent.
Agenda for møtet i dag ble godkjent uten kommentarer.
Saker til Eventuelt:
a) Vara-RKM lurer på sin rolle da vi ikke har fått RKM. Hun har ikke mottatt Agenda for
Regionmøtet og vet heller ikke når det er.
b) Innboforsikring, møtelokale
c) Group reading card (grønt) kan bestilles
d) Møteoversikt for gruppene på Sørlandet
Post inn:
Post: ut:

WSO draft "Public Relations Handbook" Chapter 5-9
Referater fra OØSK2
Referat fra august og Agenda for september

RAPPORTER:
Kasserer i OSSK: Saldo på OSSK's konto: 14455. Han har overført beløpet som ble
budsjettert til H&I/ OI
Sekretær i OSSK: Ingenting å rapportere.
Fredagsgruppa: Stabil gruppe. Lite folk på gruppesaksmøtene. Alle verv er fyllt.
Ellers så har gruppa begynt å ha temaer på møtene, (istedenfor trinn/tradisjon/Basic Text). De
åpne møtene fortsetter som før, (andre fredagen i måneden).
Fly Fri: Mye folk på møtene. Greit oppmøte på gruppesaksmøtene. Alle verv besatt. Gruppa
har til og med to kaffekokere.
Sammen Kan Vi: Veldig bra! Gruppa er blitt glad i lokalene. "Fattige" på folk på
gruppesaksmøtene. "Fattige" på folk med tilhørighet.
Aktivitetskomiteen; Hull i regnskapet, da komiteen ikke har mottatt alle regningene. Mangler
en del kvitteringer, derfor er ikke regnskapet ferdig. Lite folk på møtene. En del har trekt seg
fra komiteen. Må lage budsjett for nyttårsfeiring. Neste OSSK mote har Jostein vært leder i ett
år. Vervet er på valg i oktober. Ellers ble vi enige om å minne gruppene på ansvaret. Det

er vedtatt at Aktivitetskomiteen skal arrangere Nyttårsfeiring 2005/2006 og Bragdøya
2006, og dermed trengs det folk som er villige til å gjøre tjeneste ☺ ☺ ☺
Aktivitetskomiteen har møter andre onsdagen i måneden kl 19:30.
Leder i HI/OI: Infomøtene på ARA går bra. Komiteen hadde OI-satnd på
oppfølgingsseminaret. Det har ikke vært informøter på Loland på en stund, men de kommer i
gang i oktober. Stengt i fengselet på grunn av oppussing. Web'n går greit. Web-ansvarlig ber
om referater.
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. Skal OSSK referater ut på OSSK's hjemmeside (internet!)? Det var ikke konsensus for
dette så saken sendes tilbake til gruppene. Saken avgjøres med simpelt flertall neste
møte.
5. Skal OSSK kjøpe ny kopimaskin/ skriver? Pris oppad til 5000 kr. Alle GSR'ene gikk
inn for å. kjøpe kopimaskin/ skriver. Det var imidlertid enighet om å sjekke med
leverandører om det er en egnet maskin til vårt bruk. Dette kan medføre at prisen kan
overstige 5000 kr. Det ble vedtatt å ikke ha noen pris oppad på 5000. Lasse tok ansvar
for å sjekke ut med ekspertisen, å finne en kopimaskin/skriver til vårt bruk.
6. Servicekonferansen - Ad hoc møte. Ingen møtte. Stein har tatt ansvar for å finne folk
likevel.
7. Eventuelt
a) Problemstilling: Vi har ikke RKM. Vara-RKM fikk en del innspill på om hun kan
fungere som RKM på Regionmøte. Innspillene var hun kan velge om hun vil
observere. Avholde seg fra å stemme. Lurt å ta med seg et menneske med erfaring, etc.
b) Skal vi ha innboforsikring? Det var enighet om at GSR'ene som bruker dette lokalet
kan ta dette med til gruppene og evt. ta dette opp med huskomiteen
c) Møteliste fra H&I/OI komiteen. Vi valgte den minste utgaven, og det ble foretatt små
rettelser.
d) Vi må ta opp hvordan vi skal jobbe med draftet fra WSO neste møte.
NB: Neste møte i OSSK er mandag 3. oktober kl 18.00
Klem fra Solveig
Sekretær - in loving service!!!

