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Referat fra møte 21.05.07 i Område Sør Service Komité (OSSK) 
 
 
Tilstede 
Trond N: Leder OSSK 
Birgit: Sekretær i OSSK 
Åse:  Kasserer OSSK 
Lasse: Leder aktivitetskomiteen 
Tor L:        GSR Fredagsgruppa 
Linda: GSR Arendalsgruppa 
Marie: GSR Kvinnegruppa 
Kai:  GSR Sammen kan Vi  
Esben: GSR Fly Fri 
Andres:  RKM 
Tommy: Vara RKM 
Henrik: Leder Ad Hoc komiteen for Trinnseminar 2007 
Otto:   Kandidat til valg 
 
Møtet ble åpnet med en stille stund for å tenke på hvorfor vi gjør tjeneste 
og på dem vi tjener. Presentasjonsrunde ble foretatt.  
 
Espen: leste NA, s 12 tradisjoner. 
Anders: leste NA, s 12 konsepter. 
Ester: leste 5. konsept. 
Kai:  leser 6. konsept neste gang. 

 
                        Dagens Agenda 
 
Referat fra forrige møte 
Godkjent med følgende endringer: 
Det skal være service konferanse i stede for servicekonvent. 
GSRen i kvinnegruppe Nytt Håp heter Marie, ikke Maria. 
 
Dagens agenda 
Godkjent med følgende endringer:  
Ledig kasserer verv i regionen kommer inn under punkt 8. 
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Rapporteringer 
 
 

OSSK 
 
 
Leder 
Ingenting nytt å rapportere. 
 
Sekretær 
Se skriftlig rapport. (Se vedlegg) 
 
Kassereren 
Saldoen vår er Kr. 6350,50. Informerer oss om at ut regnskapet og 
budsjettet til OSSK blir sendt ut til gruppene. Se vedlegg  
 

 
GSR ene 

Fly Fri  
Veldig bra i gruppa. Alle verv er besatt, stor tjenestevillighet. Det var 14 
medlemmer på siste gruppesaksmøte. Møtene på søndag går også veldig 
bra, fullt hus. 
 
Sammen Kan Vi 
Ingenting å rapportere. 
 
Fredagsgruppa 
Møtene er som før. Mye folk, mellom 20 – 30 medlemmer. Ønsker 
fremdeles medlemmer med tilhørighet til gruppa. De åpne møtene går 
bra. 
 
Arendalsgruppa 
Veldig bra i gruppa. Flere nykommere (fra ARA). Alle gjør tjeneste og det 
er stor villighet i gruppa. 
 
Vennesla 
Gruppa vokser. Alle verv besatt. Gode møter. Veldig bra i Vennesla. 
 
Kvinnegruppa ”Nytt Håp” 
Ingenting spesielt. Lita gruppe som fungerer bra. 
 

Underkomiteer 
 
Aktivitetskomiteen 
Skriftlig rapportering. (Se vedlegg) 
 
Ad Hoc komité: Flyers til ung  
Oppgaven er fullført og tilbakesendt WSO 
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Ad Hoc komite: Trinn seminar 2007   
Leder rapporterte om foreløpig skisse. Tid og sted for seminaret er 
bestemt.  
 
RKM 
Rapporterte muntlig. Leste agendaen til neste regionsmøte. 

 
 

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. Valg av sekretær i OSSK 
Beslutning: Birgit valgt for ytterligere ett år. 
 

4. Skal OSSK ha en større pengereserve? 
Beslutning: Fire grupper sier JA med ulike beløp 
Og to grupper sier NEI til forslaget. Saken videre til neste møte.  
11 konsept bør leses (se vedlegg).  

 
 

Saker til neste møte 
 

Regnskap og budsjett OSSK (se vedlegg) 
Regnskap og budsjett HI&OI 

 
 
     Saker fra regionen: 
 

1. FUK leder (felleskapsutviklingskomiteen) 
2. Nestleder  

Beslutning: Otto stiller som kandidat til vervet som nestleder.  
3. Varakasserer 
4. Delegat 
5. Varadelegat 
6. Andre vara delegat 
7. Sekretær 
8. Kasserer 

Beslutning: Trond E stiller som kandidat til vervet som kasserer.  
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Eventuelt 
Krisen i HI&OI: 
HI/OI var ikke representert på dette møtet, men det ble allikevel gitt 
anledning til at OSSK ble informert om at det står svært dårlig til med 
komiteen. Mangler leder, nestleder og kasserer. Sekretær vervet er 
besatt. Det er så få medlemmer på HI&OI møtene at det ikke lar seg gjøre 
å komme i gang med noen som helst planlegging. Komiteen ber om hjelp,   
fordi alt er stoppet opp. Dog går fengselsmøtene og møtene på ARA bra  
Det ble en lang god debatt med mange meningsutvekslinger. Spørsmålet 
om man skal bruke så mange av ressursene i fellesskapet på å lage store 
arrangementer, mens man ikke klarer å fylle de viktigste vervene ble stilt.  
HI&OI er en av de viktigste tjenestene Anonyme Narkomane og vi må 
gjøre alt for å endre situasjonen, hver enkelt av oss. 
Forslag til løsninger: Administrasjonen i OSSK lager et 
informasjonsskriv om saken til gruppene. (se vedlegg) 
Folk oppfordres til å stille opp og samtlige medlemmer i OSSK er mer 
aktive når det gjelder å finne kandidater til vervene i HI&OI. 
Beslutning: 
Gruppesamvittigheten konkluderte med at vi ikke skal bruke ressurser på 
Service Konferanse når vi ikke klarer å få gjort den viktigste jobben vår, 
nemlig å bringe budskapet videre til dem som fortsatt lider. Det vil si at vi 
ikke legger inn bud på Service Konferansen denne gangen fordi 
ressursene må brukes på riktig sted. 
 

 
Møtet avsluttet med bønn om sinnsro 

 
 

Neste møte: 
 

Mandag 18.06.07 
Kl: 18.00 – 20.00 
Kongensgate 15 

 
 
 
In loving service 

Birgit  sekretær i OSSK   

When you do all the talking you only learn what you already know 

 

 

Antall vedlegg: 5 


