Referat Ossk mandag 20.feb 2006.
Tilstede: Otto leder, Elin GSR, Jostein Leder aktivitetskomiteen, Jarle leder Hi og Oi, Lasse
GSR, Anders GSR, Bente RKM , Leif GSR, Therese (hm) dagens sekretær. Roy kasserer og
Ester GSR.
Anders leste na’s tolv tradisjoner.
Elin leste na’s tolv konsepter
Jostein leste na’s andre konsept.
Elin leser tredje konsept neste gang.
Ingen kommentarer til dagens agenda.
Eventuelt: Skal det arrangeres Bragdøya neste år 2007.
Rapporter:
Leder ingenting å rapportere .
Kasserer: 10 218,50 kr pr dags dato på Ossk’s konto.
Gsr Elin: går bra på møtene, ikke nok verv til alle.
Gsr Ester: Mye tilfriskning i Vennesla
Gsr Lasse: Enda mer tilfriskning på fredagsgruppa , mye folk på møtene, lite kvinner.
Flyfri gruppa: stødig gruppe, vervene fylles.
Arendals gruppa: Har byttet til mindre lokaler, to møter i uka Onsdag kl 1800 og lørdager kl
1200. Samme hus bare i tredje etasje. Jevnlig med folk fra 3 til ca 10 stk.
Leder hi og oi: nevner ossk sin web side der det er kommet en egen fil som heter arkiv. Her
kan folk logge seg inn med passord ….. og brukernavn ….. Om noen ønsker å legge inn
emner eller vedlegg kontakt da web ansvarlig.
Leder aktivitets komiteen: Ønsker kasserer dette er litt viktig da Bragdøya nærmer seg.
Gruppene bees komme med kandidater. 2 års rusfri tid.
Rkm: Regionsmøte til lørdag, tungt å være alene, ønsker vara rkm rusfri tid 2år.
Saker fra Regionen. Ledige verv Oi koordinator, hi koordinator nestleder og kasserer.
Er område sør interessert i telefonlinja på world unity day til sommeren. Legg inn en søknad
til regionen. Dette har blitt arrangert på Tinnheia tidligere. Kanskje kan man være heldig å få
tildelt linjen i år også?.
Saker:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Valg av nestleder: ingen kandidater.
Valg av sekretær: ingen kandidater.
valg av rkm : ingen kandidater.
budsjett Bragdøya godkjent
regnskap nytt år godkjent
ja det skal arrangere nyttårsfest
Hi og oi stand endre summen fra 3500,- til 2000 for lys til standen, saken går videre til
neste gang da det var endringer i summen.
8. Arendal fikk innvilget dekkning av ubetalt husleie. Men huseier sender regning direkte
til kasserer Na område sør, Ossk, postboks 58. 4661 kr.sand. Arendal får også hjelp til
ei start pakke.

Vennligst hilsen Therese dagens sekretær ved ossk. In loving service.

