Referat fra OSSK møte 15.mai 2006
Tilstede:
Otto leder OSSK,Trond N nestleder OSSK, Jarle leder HI/OI,
Jostein leder aktivitetskomiteen, Roy kasserer OSSK,
Torleif vara GSR Bare for i dag, Jørn GSR Gjør det enkelt,
Ester GSR Vennesla heran, Birgit sekretær OSSK.
Møtet ble åpnet med en stille stund for å tenke på hvem vi gjør
tjeneste for. Roy leste tradisjonene, Jarle leste konseptene. Jostein
leste 5 konsept. Det ble ikke avtalt hvem som leser 6. konsept neste
gang.
Referat fra forrige møte:
Det forelå ikke referat fra april.
Dagens agenda:
Godkjent med følgende endringer og kommentarer:
Sak 1 flyttes opp pga. mangel på sekretær.
Sak 4 Om Ossk skal leie eller ikke leie?
Post inn/ut:
Ingen
Eventuelt:
Valg av ny kasserer i juni.
Kritiske spørsmål til litteraturkommiteens budsjett.
Rapporteringer:
Ossk:
Leder: Ingenting å rapportere
Nesteleder: Ingenting å rapportere
Kasserer: Har betalt regningen på servicavtalen denne måneden.
Saldo kr. 12.383.50
GSRene:
Bare for i dag: Intet nytt
Gjør det enkelt: Intet nytt
Vennesla heran: Ønsker oss flere nykommere.

Underkomiteer:
Aktivitetekomiteen:
Vi er veldig godt i gang med planleggingen av Bragdøya 2006.
Viktig: Vi MÅ ha en kasserer som kan ta ansvar for økonomien til
komiteen.
Videre rapporteres det at hvis det er ønske om Bragdøya 2007 må det
være folk til alle vervene i komiteen.
Obs. Aktivitetskomiteen har neste møte 31.5 kl.1800.
HI/OI:
Komitten fungerer bra. Det trenges en ny panellder på ARA.
Gode møter på Loland og det er gode møter i fengselet.
Saker:
1. Valg av sekretæri OSSK. Birgit valgt .
2. Valg av vara RKM. Ingen kandidater.
3. Valg av RKM. Ingen kandidater
4. Gruppene ønsker at det blir leid lokale. OSSk delegerer dette til
huskomiteen.
Saker fra regionen:
Ledige verv i regionen:
Nestleder, kasserer, delegat, varadelegat, leder for
fellesskapsutviklngskomiteen.
5. Ingen kandidater til vervene i regionen.
6. Gi bud på ECNA event. vinter EDM. Nei
7. Skal kostsatsene til regionskomitemedlemmer økes? JA

Saker til neste møte
Budsjett HI/OI
Budsjett OSSK
Ny kasserer i OSSK
Kritiske spørsmål til litteraturkomiteens budsjett.
Neste møte :
Mandag 12.06.2006 kl 18.00 (møtet er framskyndet en uke denne
gang
In loving service
Birgit sekretær i OSSK

