Referat fra møte i OSSK 21.08 2006
Tilstede:
Leder OSSK: Otto
Nestleder OSSK: Trond N
Sekretær OSSK: Birgit
Leder HI/OI: Jarle
Leder aktivitetskomiteen: Jostein
GSR Sammen kan vi: Kai
GSR Fredagsgruppa Tor
GSR Gjør det enkelt: Jørn
GSR Vennesla Heran Ester
Møtet ble åpnet med en stille stund for å tenke på hvorfor vi gjør
tjeneste og på dem vi tjener. Presentasjonsrunde ble foretatt.
Tor leste NA,s 12 tradisjoner, Trond N leste NA,s 12 konsepter. Ester
leste 8 konsept. Trond N leser 9. konsept neste gang.
Dagens Agenda
Referat fra forrige møte
Spørsmål til sak 7 om dette var en sak fra regionen. Ledere orienterte.
Referatet godkjent.
Dagens agenda
Godkjent med følgende kommentar:
Det skal inn i møteledernøkkelen og agendaen 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
juni sendt ut.
Eventuelt
Ingen saker
Rapporteringer
Ossk
Leder: Ingenting å rapportere
Nesteleder: Ingenting å rapportere
Sekretær: Muntlig rapport. Kjempegodt å få gjøre service.

GSRene:
Fredagsgruppa:
En del folk på de åpne møtene. Vi ønsker oss flere speakere på de
åpne møtene. Ellers går møtene bra.
Gjør det enkelt:
Gode tilfriskningsmøter med mye folk.
Vennesla heran:
Vi ønsker at det kommer flere til oss, særlig nykommere.
Sammen kan vi:
Masse mye folk i gruppa. Alle verv besatt.
Underkomiteer:
HI/OI:
Litt tung start etter sommeren. Det trengs mer folk i komiteen, til
fengselsmøtene og møtene på klinikken. Oppfordrer gruppene til å
stille med folk.
Aktivitetskomiteen:
Leder opplever det som vanskelig at en del besøkende på Bragdøya
krangler på prisen og er uvillige til å betale oppholdet på kr.300,Positive tilbakemeldinger fra kystlaget om at vi forlot øya i ryddig
stand. Komiteen er igange med planlegging av nyttårsaften og 10 års
jubileumet til Bragdøya. Også denne komiteen oppfordrer gruppene til
stille med folk.
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. Valg av kasserer i OSSK. Ingen kandidater.
Saken går videre til neste møte.

4. 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 til neste møte
5. Skal kasserer, nestleder og sekretær ha fullmakt til
bankkontoen til OSSK?
Enstemmig JA fra alle GSRene.
6. Skal det være et minstebeløp på konto i OSSK? Forslag til
sum.
To GSRer støtter forslaget med et beløp på kr.10.000
En GSR har ingen mening om det i dag og en GSR støtter ikke
forslaget. Saken går videre til neste møte.
Møtet avsluttet med bønn om sinnsro.

Neste møte : Mandag 18.09.2006 kl 18.00
In loving service
Birgit sekretær i OSSK

