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Referat fra møte 17.09.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) 
 
Tilstede 
Trond N: Leder OSSK 
Eddie: Nestleder OSSK 
Birgit: Sekretær i OSSK 
Jens:  GSR Bare for idag 
Esben: GSR Fly Fri 
Ester: GSR Vennesla gruppa 
Henrik: GSR Sammen kan vi  
Roy:        Vara GSR Fredagsgruppa (Gruppeservice representant)  
Lasse: Leder aktivitetskomiteen 
Jostein:  Leder HI&OI (Hospital & Institusjon/Offentlig informasjon) 
Tommy V:  VaraRKM (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.  
 
Tommy : leste NA, s 12 tradisjoner. 
Esben: leste NA, s 12 konsepter. 
Henrik: leste 9. konsept. 
Jens:  leser 10. konsept neste gang. 
 
 Dagens Agenda 
 
Referat fra forrige møte 
Godkjent med følgende rettelse: 
Under saker til neste møte står det regnskap og budsjett fra 
aktivitetskomiteen.. Det skal kun stå regnskap fra aktivitetskomiteen 
 
Dagens agenda 
Godkjent med følgende kommentar: 
Det savnes informasjon om rusfri tid iforhold til ledige verv. 

 
Rapporteringer 
 
Leder OSSK 
Saldo pr.1/9-07 er kr. 11 250,50. 
Har videre hatt kontakt med Arendalsgruppe som hilser og sier at alt står 
bra til. En liten med kjærkommen gruppe. 
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Nestleder OSSK 
Ingenting å rapportere om annent enn at han ikke har kontaktet gruppene 
som savnes på OSSk møtene fordi sekretæren har vært i kontakt med 
GSRen i Mandal 
 
Sekretær OSSK 
Post inn: bankbrev til gruppene, regninger til HI/OI og aktivitetskomiteen. 
Fra oversettelseskomiteen til gruppene for gjennomgang -  norske 
historier som skal være med i The little white booklet.. Programmet fra 
Conventkomiteen 
Post ut: referatene og agenda med vedlegg.. 
 
Rapporterte å ha vært i kontakt med GSRen i Mandal som sa følgende: 
Gruppa ønsker referater fra områdemøtene selv om GSRvervet er et dødt 
verv. GSRen jobber hver mandag og gruppa har ikke gruppesaksmøter. 
Det er ingen interesse i gruppe for tjeneste eller verv, men 
tilfriskningsmøtene fungerer. To nykommer i gruppa. Ønsker besøk 
utenfra på tilfriskningsmøtene som er hver torsdag. 
 
Videre ble det informert om at en ansatt på Natthjemmet har henvendt 
seg muntlig og sagt at det er ett stort problem for huset at Na 
medlemmer låser inn personer som er nektet adgang. Tre personer som 
er utestengt pga.voldsepisoder er sluppet inn av oss. Jeg sa at jeg skulle 
formidle beskjeden, men anbefalte vedkommende å allikevel sende en 
formell klage til NA slik at GSRene kan ta det opp med sine grupper. 
Se vedlegg 

 
GSR  Fredagsgruppa 
Alt vel. Det går bra. Nykommere og folk med tilhørighet. 
 
GSR Vennesla 
Lite nytt. Vi rullerer ikke, vi står stille. Savner nye folk på møtene, friskt 
blod. Gode møter 
 
GSR Fly Fri  
Møtene går bra, mye folk og god tjenestevillighet. Også god 
kommunikasjon med OSSK. 
 
GSR Sammen Kan Vi 
Har hatt gruppesamvittighetsmøte, og har fått folk til flere verv. Håper alt 
fungerer bedre fremover. Mye folk på møtene men dessverre dårlig med 
7.Tradisjon 
 
GSR Bare for i dag 
Veldig bra møter på onsdagene. Lørdagsmøtene går som vanlig. Savner 
tjenestevillighet, ellers bra. 
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Aktivitetskomiteen 
Ber om at budsjettet for nyttårsfeiring 07/08 blir tatt opp som sak neste 
møte. Har vært i kontakt med Dvergsnestangen iforhold til booking. 
Vil også gjøre unna praktiske ting som kan gjøres allerede iforhold til 
Bragdøya. 
 
Neste møte i Aktiviteskomiteen: Onsdag 10. oktober kl.18.00 i kjelleren 
 
HI&OI: 
Har hatt et informasjonsmøte for LMS (landsforeningen mot stoffmisbruk). 
Jobber med å undersøke om annonseringer i andre lokalaviser utenom 
Fædrelandsvænnen. Skal videre ha nytt informasjonsmøte med politiet og 
håper å få informere på universitetet i Agder slik vi gjorde på HIA i fjor.  
Så jobber vi mot AKAN og er i gang med å få kontakt med sykehuset i 
Mandal samtidig som sykehuset i Arendal også er et mål for HI/OI. 
Møtene på ARA er ok, Møtene i fengselet er ok og møtene på Loland er ok. 
Mangler fremdeles kasserer. Det ser lyst ut men, vi ønsker fremdeles folk 
med variert rusfri tid til tjeneste i HI/OI 
 
Neste møte i HI/OI: Onsdag 3. oktober kl.18.00 i kjelleren 
 
RKM 
Minner om at det er regionsmøte lørdag 17. november i Strømsgodset 
menighetshus i Drammen. Ellers ingenting å rapportere. 

 
Saker  

 
1. Regnskap og budsjett HI&OI 

Beslutning: Godkjent  
 

2. Skal aktivitetskomiteen arrangere Bragdøya 2008? 
Godkjenning av regnskapet for Bragdøya 2007 
Beslutning: Ja til Bragdøya 2008 og regnskapet godkjent 
 
 

Saker fra regionen: ledige verv 
 
1. Leder for fellesskapsutviklngskomiteen (FUK) 
2. Varakasserer 
3. Delegat 
4. Varadelegat, 
5. Vara delegat 
6. Sekretær 
 

Beslutning: ingen villige til noen av vervene i regionen. 
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Eventuelt 
Ingen eventueltsaker 
 
Saker til neste møte 

1. Budsjett fra aktivitetskomiteen nyttårsfeiring 07/08 
2. Trinnseminarkomiteen (rapportering og avvikling) 

 
 

 
Møtet avsluttet med bønn om sinnsro 

 
 

Neste møte: 
 

Mandag 15.10.07 
Kl: 18.00 – 20.00 
Kongensgate 15 

 
 
 
In loving service 

Birgit  sekretær i OSSK   

Trying to pray is praying 

 

Antall vedlegg: 2 

 


