
Referat fra møte 09.10.06 i Område Sør Service Komite (OSSK)  
 
Tilstede 
Leder OSSK: Otto 
Nestleder OSSK: Trond N 
Sekretær OSSK: Birgit 
Leder HI/OI: Jarle 
RKM: Anders 
GSR Sammen kan vi: Kai 
Vara GSR Fly fri: Åse 
GSR Nytt håp: Line 
GSR Gjør det enkelt: Jørn 
GSR Fredagsgruppa: Tor L 
Vara GSR Vennesla heran: Janne 
Tommy kandidat til vara RKM 
 
Møtet ble åpnet med en stille stund for å tenke på hvorfor vi gjør tjeneste og på dem vi 
tjener. Presentasjonsrunde ble foretatt. 
Trond N leste NA,s 12 tradisjoner, Kai leste NA,s 12 konsepter. Line leste 10.konsept. 
Anders leser 11. konsept neste gang. 

 
Dagens Agenda 

Referat fra forrige møte 
Godkjent  
 
Dagens agenda 
Godkjent  
 
Post inn/ut 
Post fra banken til, OSSK og underkomiteer og gruppene. Referatene for august sendt ut. 
Vennesla ikke mottatt referatet. Janne undersøker med posten hva årsaken kan være. 
Mail fra HIA student iforbindelse med en oppgave vedkommende skal skrive. 
Leder i HI/OI svarer på denne henvendelsen. 
 
Eventuelt 
Er det noen som vil arrangere workshop i forhold til personlige historier fra World 
Service Office WSO (se side 4) 
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Rapporteringer 
 
Ossk 
 
Leder: 
Muntlig rapport. 
Har mottatt en del mailer fra oversettelsekomiteen, samt budsjett fra regionen og 
regnskap fra delegaten. 
 
Nesleder: 
Muntlig rapport.  
Orienterte om at saldoen i banken pr. 05.10.06 er kr. 56.653,50 
 
Sekretær: 
Muntlig rapport. Leverer skriftlig halvårsrapport i november. 
 
RKM 
Har foreløpig ingenting å rapportere. Ser fram til regionsmøtet.  
 
GSRene 
 
Vennesla heran: 
Gode møter. Bare bra med folk. 
 
Sammen kan vi: 
Veldig bra.  
 
Fly Fri: 
Veldig bra i Fly fri. Søndagsmøtene kommer til å fortsette. 
 
Nytt håp: 
Vi har det bra, gode møter, god gruppe, alt vel 
 
Fredagsgruppa: 
Møtene går greit. Fredagsgruppa ønsker returnert et bestemt beløp fra OSSK som de har 
betalt for mye. 
GSR’en henvendte seg til OSSK og ba om tilbakemelding på om det er en positiv eller en 
negativ opplevelse av de åpne møtene. Tilbakemeldingene var bare positive og 
fredagsgruppa oppmuntres til å fortsette.  
I denne forbindelse spurte GSRen på vegne av fredagsgruppa om tillatelse til å  benytte 
seg av HI for å få tak i speakere til de åpne møtene. Dette svarte OSSK ja til. 
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Underkomiteer 
 
HI/OI: 
Greit. Bra møter på ARA. Møtene i fengselet går sin gang. Vi er savnet på Loland, men  
mangler panelleder for å få møtene i gang. 

 
Saker 

 
1. Valg av vara RKM. En kandidat. 

Tommy V valgt 
 

2. Valg av kasserer i OSSK. Ingen kandidater.  
Saken går videre til neste møte. 
 

3. Budsjett fra aktivitetskomiteen (nyttårsfeiringen  06/07) 
Kommentarer: Iforhold til betalingsfristen kommer budsjettet i seneste laget. 
Middagen på nyttårsaften er i dyreste laget. 
Fire av gruppene godkjente budsjettet. En gruppa godkjente det ikke. 
Budsjettet ikke godkjent. 
 

4. Saker fra regionen: 
 

Ledige verv i regionen: 
Nestleder, varakasserer, delegat, varadelegat, 
2.vara delegat, leder for fellesskapsutviklngskomiteen (FU), leder 
litteraturkomiteen, leder webkomiteen. 
Det er ingen kandidater til noen av vervene i regionen. 
Saken   videre til neste møte 

     
5. Noen som ønsker å arrangere noe rundt World Unity day 

Ingen i Område Sør ønsker å arrangere noe. 
 

Møtet avsluttet med bønn om sinnsro. 
 

 
Neste møte : 

 
Mandag 20.11.06 Kl: 18.00 – 20.00 

 
In loving service     

Birgit  sekretær i OSSK      
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Workshop 
Det er kommet utkast til personlige historier, og det bes om gjennomgang og innput fra 
fellesskapet. Det kan arrangeres workshop iforhold til dette, og veiledning til hvordan 
man kan arrangere en slik workshop ligger sammen med historiene fra WSO i posthylla 
til OSSK. Det er i GSRene som skal finne ut av dette og kommunisere videre til 
gruppene.. 
 
Men uansett - i all hovedsak går disse workshops ut på gi tilbakemelding på hvordan vi 
bedre kan bli i stand til å bringe budskapet i skreven form. 
 
Det er "Begynnelse" workshop, og en "Oppfølgings" workshop. 
 
I disse er det en del spørsmål som ønskes besvares. Slike som: 
 
Er det noe vi mangler som du hadde ønsket å se i forordet? 
 
Er det noe i forordet som du anser for upassende? 
 
De samme spørsmål går igjen angående introduksjonen til historiene. 
 
I tillegg er det en del spørsmål som går på selve historiene, og også hvordan disse er delt 
inn i seksjoner.. 
 
Det som er helt klart er at det må ett eller flere medlemmer til å sette seg inn i dette hvis 
det ønskes å holde workshops. 
Det er jo helt bortkastet å ramse opp hva dette går ut på hvis det ikke finnes interesse. 
 
 
 
 

 4


