
  
 

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

ossk@naossk.org 

www.naossk.org 

       Narcotics Anonymous  Anonyme Narkomane 

 
Referat fra møte 20.11.06 i Område Sør Service Komite (OSSK)  
 
Tilstede 
Otto : leder OSSK 
Trond N : nestleder OSSK 
Jarle : Leder HI/OI (Hospital &Institusjon/Offentlig Informasjon) 
Kai : GSR (Gruppeservicerepresentant) Sammen kan vi. 
Åse : GSR Fly fri 
Jørn : GSR Gjør det enkelt 
Tor L : GSR Fredagsgruppa 
Ester : GSR Vennesla heran 
Line: Nytt håp 
Vara RKM: Tommy v 
Leder Aktivitetskomiteen: Jostein 
Kamilla representant for huskomiteen 
 
Møtet ble åpnet med en stille stund for å tenke på hvorfor vi gjør tjeneste 
og på dem vi tjener. Presentasjonsrunde ble foretatt. 
Åse leste NA,s 12 tradisjoner, Ester leste NA,s 12 konsepter. Kai leste 
11.konsept. Åse leser 12. konsept neste gang. 

 
Dagens Agenda 

 
Referat fra forrige møte: 
Godkjent  
 
Dagens agenda: 
Godkjent  
 
Post inn/ut: 
Post fra banken til, OSSK, underkomiteer og gruppene. Referatene for 
oktober sendt ut.  
 
Eventuelt:  
Valg av ny leder i Aktivitetskomiteen 
Valg av ny leder i HI&OI 
Valg av ny leder i OSSK 
Skal Ossk være med å betale leie av møtelokalet? 
 

 
 
 
 
 



 

 
Rapporteringer 

 
Ossk 
 
Leder: 
Ingenting å rapportere. 
 
Nesleder: 
Har vært på besøk i aktivitetskomiteen. God stemning og fin 
tjenestevillighet. 
Han er også imponert over arbeidet som gjøres i gruppene. 
 
Sekretær: 
Leverert skriftlig halvårsrapport som ble lest opp av leder. (se vedlegg) 
 
Vara RKM: avla en muntllig rapport. Regionskomiteen trenger folk. Fint 
regionsmøte. 
 
GSRene 
 
Vennesla heran: 
Gode møter. Lite nykommere. 
 
Sammen kan vi: 
Mye folk. 
 
Fly Fri: 
Mye folk og god tjenestevillighet 
 
Gjør det enkelt: 
Masse folk og gode møter 
 
Nytt håp: 
Alt går veldig bra , mye folk på møter,  
 
Fredagsgruppa: 
Bra møter, mye folk. Har fått en  som tar ansvar for de åpne møtene. 
 
Underkomiteer 
 
HI/OI: 
Lite folk på siste møte. gode møter på ARA. Mangler panelleder i fengselet 
og på Loland. Noe problemer med fengselsgruppa. 
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Saker 
 

1. Valg av kasserer.  Ingen kandidat. 
 

2. Budsjett fra aktivitetskomiteen (nyttårsfeiringen  06/07) 
Budsjettet i godkjent. 
 

3. Er det noen som vil arrangere Workshop ifht.personlige historier 
fra WSO? 
Anders og Jan Ivar ønsker å se nærmere på saken. Andre 
interesserte kan gjerne ta  kontakt. 
 

     
 

Møtet avsluttet med bønn om sinnsro. 
 

 
Neste møte : 

 
Mandag 18.12.06 Kl: 18.00 – 20.00 

 
 
In loving service  
    
Birgit  sekretær i OSSK      
(takk til nestleder for skrivehjelp) 

 
 
 
 

“Meeting makers make it” 
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