
  
 

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

ossk@naossk.org 

www.naossk.org 

       Narcotics Anonymous  Anonyme Narkomane 

 
Referat fra møte 19.03.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) 

 
Tilstede 
Trond N: Leder OSSK 
Birgit: Sekretær OSSK 
Åse:  Kasserer OSSK 
Lasse: Leder aktivitetskomiteen 
Trond L: Nestleder HI&OI (Hospital & Institusjon/Offentlig informasjon) 
Kai:  GSR Sammen kan vi. (Gruppeservicerepresentant) 
Trond E: GSR Fredagsgruppa (Vikar) 
Ester: GSR Vennesla heran 
Linda: GSR Arendalsgruppa 
Jarle:  Vara GSR Gjør det enkelt 
 
Møtet ble åpnet med en stille stund for å tenke på hvorfor vi gjør tjeneste 
og på dem vi tjener. Presentasjonsrunde ble foretatt. Særlig velkommen 
til GSRen for Arendalsgruppa som heter Linda. 
 
Jarle:  leste NA,s 12 tradisjoner. 
Trond N: leste NA,s 12 konsepter. 
Lasse: leste 3. konsept. 
Ester: leser 4. konsept neste gang. 

 
Dagens Agenda 

 
Referat fra forrige møte 
Godkjent 
 
Dagens agenda 
Godkjent med følgende tre endringer: Post inn/ut går inn som en naturlig 
del av sekretærens rapportering. Det som tidligere ble kalt posten 
”eventuelt”, heter nå ”saker til neste møte”, og flyttes lengre ned på 
agendaen.  
Det opprettholdes fremdeles en post som heter eventuelt, men den 
kommer til slutt agendaen. 
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Rapporteringer 
 

OSSK 
 
Leder 
Alt vel 
 
Kassereren 
Ingenting spesielt nytt. Har vært i banken og betalt en del regninger. 
 
Sekretæren 
Repeterer at de som mottar referat på mail, ikke får dem i hylla i tillegg. 
Har hentet og levert post fra til OSSK, underkomiteer og gruppene. Dette 
blir gjort en gang i uken. Var litt uklarheter i forhold til om posten ble 
levert regelmessig til gruppene. Og det gjør den altså. Når det gjelder 
pakker henter jeg bare pakkelappen til gruppene. 
Referatet for februar med vedlegg er sendt ut. Har kjøpt A Guide to local 
service in NA til OSSK (en ikke godkjent norsk oversettelse er å finne i 
den svarte OSSK mappa) 
Har også kjøpt H&I Handbook + A guide to public information. Det viser 
seg i ettertid at det allerede finnes flere eksemplarer av disse fra før i 
hyllene våre, kremt. Kan vi gi dem til gruppene? Dette spørsmålet tas opp 
på eventuelt. 
Går litt penger for tiden, så jeg har fått ytterligere kr. 500,- av 
kassereren. 
 

GSR ene 
 
Sammen Kan Vi 
Alt bra. Gode gruppesaksmøter. 
 
Gjør Det Enkelt 
Går greit. Mye folk og en del nykommere 
 
Fredagsgruppa 
Møtene går bra, men vi savner folk med tilhørighet til gruppa. 
 
Vennesla Heran 
Alt vel i Vennesla.  Vi har dessverre ikke kandidater til noen verv.  Vi 
prøver å få kandidater før hvert OSSK-møte, men dem vi spør, sier nei til 
å stå som kandidat.  Men vi vil ikke gi oss. 
 
Arendalsgruppa 
Endelig er vi her. Gruppa vår er oppe og går, men det er liten 
tjenestevillighet og det har vært mye krangling. Vi har fått hjelp fra 
erfarne NA medlemmer til strukturen. Vi har bokstudiemøter. Videre er 
det ikke mange faste medlemmer og vi ser at vi ikke klarer å lage noe 
treff foreløpig. 
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Underkomiteer 

 
HI/OI 
Har hatt møte med ARA og lagt fram at vi svært gjerne vil holde møter for 
dem som ikke har mulighet til å komme på møtene. Dette ble 
imøtekommet. Ba om reglementet deres slik at vi kan overholde deres 
regler. Svært gode tilbakemeldinger og de ønsker at vi fortsetter. Møtene 
vil nå også bli avholdt i ferier. Vi vil ha evalueringsmøter 2 ganger i året 
og vi ser fram til å få listene over service villige. 
Loland: ingen panelleder. Fengselet: Møtene går bra. Webansvarlig: Går 
bra. Og gruppene oppfordres til å sjekke e-mailen jevnlig. Presentasjon av 
HI&OI på møtene. Det fungerte bra å holde dette før det ordinære møtet. 
Listene gikk rundt etterpå. Det er opp til den enkelte gruppe når de 
ønsker at vi skal ha denne informasjonen. 
 
Aktivitetskomiteen 
Venter til budsjettet er behandlet før vi setter ordentlig i gang. Vi ønsker 
at alle voksne over 18 år skal betale inngangspenger, også de ikke-
rusavhengige. De skal ikke kunne gi 7.tradisjon, det er det bare 
rusavhengige som gjør. Mangler fremdeles kasserer. Det er stille før 
stormen nå, om en måneds tid er det full trøkk i komiteen. 

 
 
 

Saker fra forrige møte 
 

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 det opprettes egen litteraturkomite i område sør? 
Beslutning: Nei nåværende fungerer utmerket. 

 
4. Skal Område Sør ha en årlig områdeselvransakelse etter malen til  

A Guide to local services?  
Beslutning: Ja Komiteen kommer med en fast årlig måned. 
 

5. Skal det arrangeres Trinnseminar/Trinnlæredag for gruppene i 
Område Sør?  
Beslutning: Ja. Birgit tar ansvar for å danne en ad hoc gruppe til 
formålet. Velkommen til dem som vil være med på denne 
spennende og lærerike oppgaven  
Møte: Kjelleren 23. April 07. kl.1800 
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6. Budsjett første halvår 07 for HI&OI. 
Beslutning: saken videre til neste møte da det ikke er innkommet 
budsjett. 
 

7. Budsjett Aktivitetskomiteen  
Beslutning: Godkjent 

 
 
 

8. Saker til neste møte 
 

1. Valg av nestleder i ossk. 
2. Valg av leder i HI&OI.  
3. Budsjett første halvår 07 for HI&OI. (se vedlegg 1og 2) 
4. Skal ikke – rusavhengige betale inngangspenger på Bragdøya. 

 
9.  Eventuelt 

Vi har tre eksemplarer av H&i Handbook og A guide to Public 
informations ekstra. OSSK har sine egne. 
Skal gruppene få dem? 
Beslutning: HI&OI komiteen kan tilby grupper som ikke har å få 
dem. 

 
     
      10. Sekretæren leste utkast til referatet. 

 
 

Møtet avsluttet med bønn om sinnsro 
 
 

Neste møte: 
 

Mandag 16.04.07 
Kl: 18.00 – 20.00 
Kongensgate 15 

 

”Ingenting endres hvis ingenting endres.” 
 

 
In loving service 

Birgit sekretær i OSSK 

NB! Jeg kan ikke delta på møte 16/4 pga. personalmøte 

Antall vedlegg: 2 


