Narcotics Anonymous

Anonyme Narkomane

Område Sør Servicekomité (OSSK)
P. boks 58, 4661 Kristiansand S
ossk@naossk.org
Referat fra møte 19.02.07 i Område Sør Service Komité (OSSK)
Tilstede
Trond N:
Birgit:
Åse:
Lasse:
Trond L:
Kai:
Kristian:
Esben:
Tor L:
Ester:
Anders:
Tommy V:

Leder OSSK
Sekretær OSSK
Kasserer OSSK
Leder aktivitetskomiteen
Nestleder HI&OI (Hospital & Institusjon/Offentlig informasjon)
GSR Sammen kan vi. (Gruppeservicerepresentant)
Vara GSR Sammen Kan vi.
GSR Fly fri
GSR Fredagsgruppa
GSR Vennesla heran
RKM (regionskomitemedlem)
Vara RKM

Møtet ble åpnet med en stille stund for å tenke på hvorfor vi gjør tjeneste
og på dem vi tjener. Trond L og Kristian som er nye ønskes spesielt
velkommen. Presentasjonsrunde ble foretatt.
Tommy V: leste NA,s 12 tradisjoner.
Åse:
leste NA,s 12 konsepter.
Esben:
leste 2. konsept.
Lasse:
leser 3. konsept neste gang.
Dagens Agenda
Referat fra forrige møte
Godkjent
Dagens agenda
Godkjent.
Eventuelt
1. Skal det opprettes egen litteraturkomite i Område Sør.
2. Skal Område Sør ha en årlig områdeselvransakelse etter malen til
A Guide to local services (se vedlegg 1).
3. Skal det arrangeres Trinnseminar/Trinnlæredag for gruppene i
Område Sør (se vedlegg 2).
4. Budsjett første halvår 07 for HI&OI (vedlegg 3).
5. Budsjett Aktivitetskomiteen (vedlegg 4)

www.naossk.org

Rapporteringer
OSSK
Leder
Avga en muntlig rapport. Betalt husleie/kaffe til Huskomiteen for ett år.
Arendalsgruppa har et møte i uken. Onsdag 1800 – 19.30.
Arendalsgruppa har fått GSR som ønsker å komme på OSSK møtene, og
videre jobbes det med å arrangere treff i mai i Arendal.
Sekretæren
Avga muntlig rapport. De som ønsker det kan få referatene på mail.
Vedlegg som skal med kan mailes til sekretæren.
Har levert kvitteringer til kassereren på kr.500,Hadde en del praktiske spørsmål som ble besvart fortløpende.
Kassereren
Avga en muntlig rapport og leste opp den økonomiske situasjonen pr.dags
dato. Kassereren har laget et regnskap ifht. dette (se vedlegg 5).
RKM
Avga en fyldig muntlig rapport fra regionsmøtet 17/2. Informerte om at
Vigelandsgruppa er nedlagt, og at det er blitt valgt en leder for
Webkomiteen i regionen. Alle rapporter fra regionen vil være tilgjengelig
for alle i RKM ens egen mappe i kjelleren.
GSR ene
Sammen Kan Vi:
Går det bedre nå så vet ikke vi altså.
Gjør Det Enkelt:
Greit på møtene, god oppslutning.
Fly Fri:
Mye folk på møtene, mye tjenestevillighet.
Fredagsgruppa:
Mye folk på møtene, litt nykommere i det siste.
Vennesla Heran:
Bra møter. Gruppa betaler kr.150,- i husleie pr. møte. Når det gjelder
service er gruppa veldig lokalt orientert, lite service utenfor gruppa.
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Underkomiteer
HI/OI
Den nye nestlederen leste opp en rapport (se vedlegg 6).
Aktivitetskomiteen
Leste opp en skriftlig rapport, samt tilføyde en del muntlig. Blant annet at
komiteen jobber med å lage et budsjett til Bragdøya arrangement, samt
at de i år også har invitert Sverige (Se vedlegg 7).
Post inn/ut
Post fra banken til OSSK, underkomiteer og gruppene. Referatene for
februar sendt ut. Post fra World Service Office. Draft i forhold til litteratur
for unge rusavhengige, skrevet av unge rusavhengige. Det bes om
gjennomgang og innspill for å gjøre sårt trengt litteratur enda bedre.
Beslutning: Vara RKM en tar ansvar for å sette i gang en Workshop i
forhold til denne viktige jobben.
Møte Mandag 12.mars kl.1800 i kjelleren. Villige oppfordres til å komme.
Saker
1. Valg av nestleder i ossk.
Beslutning: Ingen kandidater. Saken videre til neste møte.
2. Valg av leder i HI&OI.
Beslutning: Ingen kandidater. Saken videre til neste møte.
3. Skal aktivitetskomiteen arrangere nyttårsfest 07/08?
Beslutning: Ja til at komiteen skal arrangere nyttårsaften 07/08.
4. Alle gruppene i Område Sør ønsker å danne en ad hoc komité til
utforming av et bud på service konferanse mars/april 08.
Navn på medlemmer som ønsker å gjøre service i denne
komiteen?
Beslutning: Navnene på dem som ønsker å gjøre service i denne
komiteen.
Elin, Finn Arve, Tommy J, Glenn, Kjell Arnfinn, Tore,
Ann-Celin, Terje, Trond N, Åse, Tommy V, Esben, Eric, Anders og
Ester.
Møte i kjelleren Mandag 26.03.07 kl 18.00
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5. Sekretæren leste utkast til referatet.

Møtet avsluttet med bønn om sinnsro
Neste møte:
Mandag 19.03.07
Kl: 18.00 – 20.00
Kongensgate 15

There is no magic in recovery, only miracles.

In loving service
Birgit sekretær i OSSK

(Antall vedlegg: 7)
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