Referat fra møte i OSSK 12.juni 2006
Tilstede:
Otto leder OSSK,Trond N nestleder OSSK, Roy kasserer OSSK,
Birgit sekretær OSSK, Jarle leder HI/OI,
Elin GSR Sammen kan vi, Anders GSR Fly Fri,
Lasse GSR Fredagsgruppa, Sonja vara GSR Gjør det enkelt,
Ester GSR Vennesla Heran.
Møtet ble åpnet med en stille stund for å tenke på hvem vi gjør
tjeneste for. Presentasjonsrunde.
Trond N.leste tradisjonene, Ester leste konseptene. Elin leste 6
konsept. Ester leser 8. konsept neste gang.
Dagens Agenda
Referat fra forrige møte
Godkjent
Dagens agenda
Godkjent med følgende kommentar:
Det skal inn i møteledernøkkelen at sekretæren leser opp referatet
som siste sak på agendaen. Enighet om dette.
Post inn/ut
Post fra banken til gruppene, OSSK og underkomiteer. Referatene for
mai sendt ut. Vennesla ikke mottatt sitt, samt retur av referatet til
Vigeland sinnsrogruppe.
Eventuelt
1. Forslag fra kasserer om at fullmaktene til bankkontoen til OSSK
følger vervet samt nestleder og sekretær.
2. Forslag fra Fredagsgruppa. Skal det være et minstebeløp på konto i
OSSK? Forslag til beløp fra gruppene hvis de ønsker minstebeløp på
konto.

Rapporteringer
Ossk
Leder: Skriftlig halvårsrapport fra leder. Se vedlegg
Nesteleder: Ingenting å rapportere
Sekretær: Muntlig rapport.
Kasserer: Muntlig rapport hvor kassereren også takket for seg.
Samtidig opplyste han om at sekretæren har fått utbetalt kr. 500,- og
at saldo er kr. 15.878,50 pr.dags dato
Stor takk til Roy som har har gjort lang og tro tjeneste.
GSRene:
Fredagsgruppa: Gruppa går sin gang. Jevnt med folk på møtene.
Gjør det enkelt: Masse folk, mange nykommere og også folk med lang
rusfri tid. Kunne vært flere på gruppesaksmøtene.
Vennesla heran: Alt ved det samme. Alle velkommen.
Fly fri: Mange nykommere, bra møter.
Sammen kan vi: Bra med folk. Usikkerhet ifht. verv i gruppa..
Skal ha samvittighetsmøte.
Underkomiteer:
HI/OI:
Komiteen fungerer bra. Møtene på ARA går som planlagt. Prøver å
endre møtetidspunktet på Loland. Dette for å tilpasse tiden til
pasientene. Gode møter i fengselet. Når det gjelder Webben vår så går
den også bra. Orienterer herved gruppene om at de har mulighet til å
få egen epostadresse hvis de ønsker. Henvendelse til Trond E eller
Jarle.
Saker:
1. Valg av vara RKM. Ingen kandidater.
Saken videre til neste møte.
2. Valg av RKM. Ingen kandidater.
Saken videre til neste møte.
3. HI/OI budsjett høsten 06 og regnskap 1.halvår 06
Vedrørende kjøregodtgjørelsen ble det stilt spørsmål om
hvorfor det er behov for mer penger, når pengene for forrige
periode ikke er brukt. HI/OI lederen orienterte.
Budsjett/regnskap godkjent.

4. OSSK budsjett høsten 06 og regnskap 1.halvår 06.
Budsjett/regnskap godkjent.
5. Valg av kasserer i OSSK. Ingen kandidater. Det resulterer i at
OSSK ikke har kasserer.
Saken går videre til neste møte.
6. Saker fra regionen
Ledige verv i regionen:
Nestleder, kasserer, delegat, varadelegat, leder for
fellesskapsutviklngskomiteen.
Det er ingen kandidater til noen av vervene i regionen.
Saken videre.
7. Regnskapet for litteraturkomiteen.
Det var diskusjon og meningsutvekslinger. Det hele endte
med at vi overlater saken til Vår Høyere makt samt har tillit til
at regionen ordner denne saken.
Vi gjør ingenting med saken.
Saker til neste møte
1.Ny kasserer i OSSK
2.Skal kasserer, nestleder og sekretæren ha fullmaktene til
bankkontoen til OSSK?
3.Skal det være et minstebeløp på konto i OSSK. Forslag til
sum?
Neste møte : Mandag 21.08.2006 kl 18.00
In loving service
Birgit sekretær i OSSK

God sommer til alle..

