
  
 

Område Sør Servicekomité (OSSK) 
P. boks 58, 4661 Kristiansand S 

ossk@naossk.org 

www.naossk.org 

       Narcotics Anonymous  Anonyme Narkomane 

 
Referat fra møte 18.12.06 i Område Sør Service Komité (OSSK) 

 
 
Tilstede: 
Otto:  Leder OSSK 
Trond N: Nestleder OSSK 
Birgit: Sekretær i OSSK 
Jarle:  Leder HI/OI (Hospital &Institusjon/Offentlig Informasjon) 
Andre: Nestleder aktivitetskomiteen 
Kai:  GSR (Gruppeservicerepresentant) Sammen kan vi. 
Stein: GSR Fly fri 
Tor L: GSR Fredagsgruppa 
Ester: GSR Vennesla heran 
Jostein:  GSR Bare for idag 
Anders: RKM (regionskomite medlem) 
Tommy V:  Vara RKM 
Åse:  Kandidat til valg 
Lasse: Kandidat til valg 
 
Møtet ble åpnet med en stille stund for å tenke på hvorfor vi gjør tjeneste 
og på dem vi tjener.  
 
Presentasjonsrunde ble foretatt. 
Jostein: leste NA,s 12 tradisjoner. 
Trond N: leste NA,s 12 konsepter. 
Åse:  leste 12.konsept. 
Tor L: leser 1. konsept neste gang. 

 
 

Dagens Agenda 
 
Referat fra forrige møte: 
Godkjent  
 
Dagens agenda: 
Kommentar til sak 5 om at saken gjelder spørsmål om OSSK skal ha 
samme ansvar som øvrige grupper som bruker lokalet. 
Rettelse ifht. regionsmøtet som var 14.10.06 
Godkjent. 
 
Post inn/ut: 
Post fra banken og litteraturkomiteen til OSSK, underkomiteer og 
gruppene. Referatene for november sendt ut.  
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Eventuelt:  
Samvittighetsmøte 15.01.07.  
Tema: hvordan kommuniserer vi med hverandre? 
 

Rapporteringer 
 

Ossk 
 
Leder: 
Siste møte for leder. Leste opp skriftlig rapport. (Se vedlegg.) 
Tusen takk til Otto for en kjempebra jobb☺ 
 
Nestleder: 
Levert skriftlig halvårsrapport. (Se vedlegg.) 
Informerte muntlig om besøk i Huskomiteen.  
 
Sekretær: 
Ingenting spesielt å rapportere. 
 
RKM:  
Avla en muntlig rapport.  
 

GSRene 
 
Vennesla Heran: 
Litt vekst i gruppa, alle verv besatt. 
 
Sammen Kan Vi: 
Det går veldig bra. Mye folk på gruppesaksmøtene, og lokalet er fullt på 
tilfriskningsmøtene. 
 
Fly Fri: 
Alt vel. Vi hår åpent møte siste torsdagen i måneden. Dette møtet holdes 
som en ordinært NA møte, ikke speaker møte. Besøkende som ikke er 
rusavhengige kan ikke dele på de åpne møtene. 
 
Gjør Det Enkelt: 
Masse folk og gode møter 
 
Bare for i dag: 
Har god erfaring med endring av tidspunktet for gruppesaksmøtet til en 
time før det ordinære tilfriskningsmøtet. Det vil si kl.9.30. Det fungerer 
også bra å ha ansvar for to tilfriskningsmøter i uka (onsdag og lørdag) 
Tusen takk til dere for møtene☺ 
 
Fredagsgruppa: 
Alt vel, ønsker oss flere på gruppesaksmøtene. 
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Underkomiteer 

 
HI/OI: 
Leder avla en skriftlig rapport som han leste opp. (Se vedlegg) 
Tusen takk til Jarle for en kjempebra jobb☺ 
 
Aktivitetskomiteen: 
Det går bra, vi er i rute ifht. nyttårsfesten. Vi gleder oss. 

 
 

Saker 
 

1. Valg av kasserer.   
En kandidat.Åse valgt 
 

2. Valg av leder i Aktivitetskomiteen.  
En kandidat. Lasse valgt 
 

3. Valg av leder i HI&OI 
Ingen kandidater. Saken videre til neste møte 

 
4. Valg av leder i OSSK 

En kandidat. Trond N valgt 
 

5. Skal OSSK ha samme ansvar som de øvrige gruppene i forhold til 
bruken av lokalet? 
OSSK skal ha samme ansvar som øvrige grupper som bruker 
lokalet. Forslaget fra huskomiteen sendes ut til gruppene som en 
informasjon.(se vedlegg) 
 

     
Møtet avsluttet med bønn om sinnsro. 

 
Neste møte : 

 
Mandag 15.01.07 
Kl: 18.00 – 20.00 
Kongensgate 15 

 
In loving service 

 Birgit sekretær i OSSK 
 

 
“When all else fails, follow directions” 

 
            Vedlegg:4 


