Narcotics Anonymous

Anonyme Narkomane

Område Sør Servicekomité (OSSK)
P. boks 58, 4661 Kristiansand S
ossk@naossk.org
Referat fra møte 15.10.07 i Område Sør Service Komité (OSSK)
Tilstede
Trond N:
Eddie:
Birgit:
Åse:
Roy:
Jan Ivar:
Henrik:
Andre:
Linda:
Ester:
Jostein:
Andres:

Leder OSSK
Nestleder OSSK
Sekretær OSSK
Kasserer OSSK
Vara GSR (Gruppeservice representant) Fredagsgruppa
Vara GSR Tirsdagsgruppa Gjør det enkelt
GSR Sammen kan Vi
VaraGSR Fly Fri
Arendals gruppa
GSR Vennesla gruppa
Leder HI&OI (Hospital & Institusjon/Offentlig informasjon)
RKM (regions komitemedlem)

Møtet ble åpnet med en stille stund for å tenke på hvorfor vi gjør tjeneste
og på dem vi tjener. Presentasjonsrunde ble foretatt.
Åse:
Jan Ivar:
Linda:
Jan Ivar:

leste
leste
leste
leser

NA, s 12 tradisjoner.
NA, s 12 konsepter.
10. konsept.
11. konsept neste gang.

Referat fra forrige møte godkjent
Dagens agenda godkjent med følgende kommentar:
Savner fremdeles krav til rusfri tid på de ulike vervene som er ledige.
Dette kommer på fremtidige agendaer.
Rapporteringer
OSSK
Leder
Ingenting spesielt å rapportere. Leste sluttrapporten fra lederen i Ad hoc
komiteen for trinnseminaret og skriftlig rapport fra lederen i
Aktivitetskomiteen. Se vedlegg
Nestleder
Ingenting spesielt å rapportere

www.naossk.org

Kassereren
Saldo kr. 48.293,00
Skiftlig rapport se vedlegg
Sekretær
Leverer skriftlig rapport neste møte.
Post inn: Bankbrev til området, gruppene og komiteer, Naws, brev fra
Natthjemmet og brev fra kvinnegruppa Nytt Håp
RKM
Minnet om regionsmøtet 17/11- 07. Informerte oss om RKM mappen som
befinner seg i kjelleren. Her finner man referater fra regionen, nyttig
informasjon og her kan man også finne vervbeskrivelsene med krav til
rusfri tid når det gjelder verv i regionen. Fritt for alle interesserte å lese.
RKMen tar med til regionen spørsmål om hvordan det forholder seg med å
få dekket utgiftene til overnatting for regionsmedlemmer.
GSR ene
Fredagsgruppa
Alt vel. Angående historiene til The little white booklet er flere medlemmer
i gruppa interessert i å lese gjennom dem. Men tidsfristen 1/11-07 er for
kort. Hvis det er interesse for bidrag fra fredagsgruppa må tidsfristen bli
forlenget til i alle fall over nyttår slik at man kan lese historiene grundig.
Tirsdagsgruppa Gjør det enkelt
Veldig bra med folk på møtene. Vanlig med 30-35 personer. Samtlige verv
er besatt. The little white booklet er til gjennomlesning hos noen av
medlemmene
Vennesla
Veldig bra møter for tiden, flere nykommere og alt er bare vel med
gruppa.
Fly Fri
Gruppa går bra. Det er god tjenestevillighet, søndagsmøtene fungerer bra.
Fin og stabil gruppe med variert rusfri tid hos medlemmene. De fleste
deler på møtene og det er gode temaer.
Sammen Kan Vi
Masse folk på gruppesaksmøtene. Nykommere finner veien til oss og
gruppa vokser.
Arendalsgruppa
Veldig bra med gruppa, stort oppmøte på gruppesaksmøtene. Ønsker ny
møteledernøkkel (Ester ordner dette) og at HI&OI er synligere i Arendal.
Vervene rullerer.
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Underkomiteer
HI&OI
En del spørsmål fra Arendalsgruppa ble besvart av leder i HI&OI.Skriftlig
rapport fra komiteen. se vedlegg
H&I- komiteen i OSSK har møte første onsdag hver måned kl. 18:00 i
Kongensgt.15
Aktivitetskomiteen i OSSK har møte andre onsdag hver måned
kl. 18:00 i Kongensgt.15
Saker
1. Aktivitetskomiteens budsjett for nyttårsfeiring 07/08
Beslutning: Godkjent
2. Rapportering/avvikling av ad hoc komite trinnseminar 2007
Beslutning: Ad hoc komiteen oppløses av GSRene
Saker fra regionen: ledige verv
1. Leder for fellesskapsutviklngskomiteen (FUK)
2. Varakasserer
3. Delegat
4. Varadelegat,
5. Andre vara delegat
6. Sekretær
Beslutning: Ingen villige til verv i regionen
Eventuelt
1. Brev fra Natthjemmet
(leder besluttet at saken skal opp i dag).
Brevet ble opplest og det var meningsutvekslinger og god diskusjon
rundt bordet. Sekretæren sender et svarbrev til Natthjemmet.
Nestleder tar saken med til huskomiteen. Nestleder er fra i dag
områdets representant hos huskomiteen. Vi må finne varige
løsninger.
2. Brev fra Kvinnegruppa Nytt håp (se vedlegg)
(Leder besluttet at saken skal opp i dag)
Brevet hvor gruppa ber om hjelp fra OSSK ble lest opp og det ble
diskutert ulike løsninger rundt bordet. Enighet om at vi ønsker å
støtte Kvinnegruppa på en kjærlig måte, men OSSK kan ikke
bestemme hvilken gruppe eventuelt Kvinnegruppa skal komme inn
under. Kvinnegruppa må selv ta ansvar for å stille på
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gruppesaksmøte hos gruppene i område og spørre om dette. Når
det gjelder mangel på tjenestevillighet i Kvinnegruppa er dette
dessverre noe mange grupper opplever og man kan for eksempel
foreta en gruppeselvransakelse når det gjelder dette problemet.
Hvis ingen er villig til å tjene gruppa dør den av seg selv.
Når det gjelder ulike vervbeskrivelser henstiller vi til folderen som
heter Gruppen og til A guide to local services. Det er en ikke
godkjent norsk oversettelse av A guide to local services i OSSK
permen. Videre er representanter fra Kvinnegruppa savnet og
ønsket på område møtene.
3. Utsettelse på gjennomlesing/innspill fra oversettelseskomiteen
(The little white booklet).
(Leder besluttet at saken skal opp i dag)
RKMen tar dette med tilbake til oversettelsekomiteen
Ingen saker til neste møte
Møtet avsluttet med bønn om sinnsro
Neste møte:
Mandag 19.11.07
Kl: 18.00 – 20.00
Kongensgate 15

In loving service
Birgit sekretær i OSSK

Antall vedlegg: 4
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