
  
 

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

ossk@naossk.org 

www.naossk.org 

       Narcotics Anonymous  Anonyme Narkomane 

 
Referat fra møte 17.12.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) 

 
Tilstede 
Trond N Leder OSSK 
Eddie:  Nestleder OSSK 
Birgit:  Sekretær i OSSK 
Åse:  Kasserer OSSK 
Anders: RKM (regionalt komitemedlem) 
Roy:         Vara GSR  Fredagsgruppa (Gruppeservice representant)  
Steinar: Vara GSR Fly Fri 
Jarle:  GSR Tirsdagsgruppa Gjør det enkelt 
Tanja:  GSR Kvinnegruppa Nytt håp 
Lasse:  Leder aktivitetskomiteen 
Jostein:  Leder HI&OI (Hospital & Institusjon/Offentlig informasjon) 
 
Møtet ble åpnet med en stille stund for å tenke på hvorfor vi gjør tjeneste og på dem 
vi tjener. Presentasjonsrunde ble foretatt. Tanja og Jarle ønskes spesielt velkommen. 
 
Roy:  leste NA,s 12 tradisjoner. 
Birgit:  leste NA,s 12 konsepter. 
Jostein: leste NA,s 12. konsept. 
Anders: leser NA,s 1. konsept neste møte. 

 
Dagens Agenda 

 
Referat fra forrige møte 
Godkjent 
 
Dagens agenda 
Sak 1 og sak 2: Rusfri tid til disse vervene er 3 år  
Sak 7 og sak 8 faller bort til områdemøte i januar 2008 
Godkjent 

 
Rapporteringer 

 
OSSK 

Leder 
Leverte skriftlig rapport. Se vedlegg 
 
Nestleder 
Har ikke skjedd noe nytt siden forrige områdemøte som ble ledet av meg. Jeg har 
ikke vært på huskomitemøte.. 
 
Sekretær 
Kort muntlig rapport. 
Post inn: Bankbrev og julekort fra NAgruppa i Bø i telemark,  
Post ut: referate og agenda sendt ut. 
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Kassereren 
Levert skriftlig rapport.  
Saldo 21.520. Se vedlegg 

 
GSR ene 

 
Fredagsgruppa 
Går vel. Mye folk både på tilfriskningsmøtene og gruppesaksmøtene. Bra med 
speakermøtene også (de åpne møtene) 
 
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. Fått kasserer og ny møteledernøkkel 
 
Tirsdagsgruppa Gjør det enkelt 
Fine tilfriskningsmøter. Endel nykommere 
 
Kvinnegruppa Nytt Håp 
5 - 6 kvinner på møtene. Vi vil gjerne at gruppa skal fungere og har møteleder samt 
kaffekoker. Møtene våre er hver tirsdag. Vi trenger informasjon om ulike ting. GSRen 
ble rådet til å ta kontakt med f.eks nesleder i OSSk hvis det var et slikt behov. 
 
RKM: 
En fyldig muntlig sluttrapport. Har lært mye i dette vervet, føler at det er først nå jeg 
begynner å bli  skikkelig kjent med vervet som RKM. Trives i regionen og ønsker å 
fortsette med verv der. Leverer en skriftlig rapport neste møte. Gikk gjennom utkast 
til referat fra regionsmøtet i november 07. Det er valgt sekretær i regionen.. 
 

Underkomiteer 
 
HI&OI 
Har avholdt Infomøte i Vennesla kommune. Har lagd plan for neste år og et budsjett. 
 
Aktivitetskomiteen 
Skriftlig rapport. Se vedlegg 
 

 
Saker  

1. Valg av leder i OSSK 
Beslutnig: To kandidater. Trond N og Eddie. Trond N valgt for ytterligere et år 
 

2. Valg av kasserer i OSSK 
Beslutning: En kandidat. Åse valgt for ytterligere ett år 
 

3. Valg av leder i aktivitetskomiteen 
Beslutning: En kandidat. Lasse valgt for ytterligere et år 
 

4. Valg av RKM 
Beslutning: En kandidat. Anders valgt for ytterligere et år 
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5. Endre møtedagen til OSSk fra mandag til lørdag  

Beslutning: Saken videre til neste møte. Ingen enighet. 
 

6. Budsjettet til OSSK 
Beslutning: Godkjent med kommentar om at det er budsjettert med for lav sum 
til RKMen 

 
Saker fra regionen: ledige verv 

1. Leder i regionen 
2. Leder for fellesskapsutviklngskomiteen (FUK) 
3. Varakasserer 
4. Delegat 
5. Varadelegat, 
6. Andre Vara delegat 
7. Bud på servicekonferanse 2008 
Beslutning: Ingen villige til ledige verv i regionen heller intet bud på 
servicekonferansen 
 

Eventuelt 
 

Ingen saker til eventuelt 
 

Saker til neste møte 
1. Budsjett HI&OI 
2. Budsjett Aktivitetskomiteen 
3. Endre møtedagen i OSSK fra mandag til lørdag forrmiddag 
4. Valg av vara RKM 

 
 

Møtet avsluttet med bønn om sinnsro 
 
 

Neste møte: 
 

Mandag 14. 01. 08 
Kl: 18.00 – 20.00 
Kongensgate 15 

 
In loving service 

Birgit  sekretær i OSSK  

    God jul hoho 


