Møtereferat Område Sør Service Komité 15/11‐2008
Til Stede:
Eddie
Åse
Tor
Peter
Rune
Torleiv
Marianne
Lasse
Willy
Ove
Anne
Jens
Birgit
Anders

Nestleder OSSK
Kasserer OSSK
Sekretær OSSK
GSR ‐ Gjør det enkelt Gruppa
Observatør
Vara GSR ‐ Fly Fri Gruppa
Vara GSR – Mandalsgruppa
Leder Aktivitetskomiteen
GSR – Mandalsgruppa
GSR – Fredagsgruppa
GSR – Sammen kan vi Gruppa
GSR – Bare for i dag Gruppa
Kandidat til valg av nestleder i OSSK
RKM

Møtet ble åpnet med en stille stund.
Jens leste 12. Tradisjon
Tor leste NA’s 12 konsepter for NA‐Tjeneste
Anne leste 11. Konsept for NA‐Tjeneste
Peter leser 12 Konsept neste gang
Tor leste referat fra forrige OSSK ‐ møte.
Kommentarer: Gjør det enkelt gruppa reagerer på at leder trakk seg fra vervet som leder før tiden,
og mener dette gir et dårlig signal ut til gruppene.
Agenda ble lest opp og vedtatt med noen endringer og kommentarer:
Det ble stilt spørsmålstegn ved valg av nestleder fra Fredagsgruppa. Da vi pr. i dag har en
nestleder i komiteen.
Informasjon om rusfri tid og varighet på verv mangler på agendaen.
Saker ble byttet rundt slik at de passet med agendaen som gikk ut til gruppene. Dvs. Sak om
toårig varighet på lederverv kommer før selvransakelsen.

H&I – Hospital og institusjon
*OI – Offentlig informasjon
*OSSK ‐ Område Sør Service Komité
*GSR – Gruppeservice representant
*RKM – Regionskomité medlem

Rapporteringer:
Nestleder
Ingen ting spesielt å rapportere
Kasserer
Vi har kr. 8419.‐ på konto
Sekretær
Ingen ting spesielt å rapportere
Aktivitetskomiteen
Skriftlig rapport (vedlegg1)
Leder rapporterer at han snart går av og at Jens er komiteens kandidat.
Budsjett for nyttårsfeiringen på dvergsnes (vedlegg2)
H&I / OI
Ingen fremmøtte og ingen rapportering
RKM
Oppfordrer at alle leser rapporten som ble vedlagt på forrige referat.
Heia gruppa
Skriftlig rapport fra Dag GSR (vedlegg3)
Gjør det enkelt Gruppa
Går bra. Fullt på møtene. Vurderer å bytte lokaler.
Fly Fri Gruppa
Mye folk både torsdag og søndag. De siste minuttene er forbeholdt nykommeren.
Alle verv er besatt. Åpne møter annonseres i Fedrelandsvennen med godt resultat.
Mandalsgruppa
Nykommere stadig innom. Stabil gruppe.
Fredagsgruppa
Veldig mye folk på møtene. Åpne møter den andre fredagen i måneden. Starter nytt
møte, ”Basic Text ‐ møte”, i Kongensgate på søndager kl. 18:00 dørene åpner 17:30.
Har overført kr. 3 000.‐ til OSSK.
Sammen kan vi gruppa
Bra med folk på møtene, dårlig tjenestevillighet. Hadde service som tema på et møte,
med bred informasjon om NA og tjenestestrukturen. Dette for å øke
tjenestevilligheten, positiv og bra respons.
Bare for i dag gruppa
Svinger i antall medlemmer på møtene, fra en håndfull til 20 stykker. Ønsker flere på
gruppesaksmøtene.
Det ble noen kommentarer i forbindelse med rapporteringene:
H&I / OI – Hvor er lederen? Skal uteblivelse fra OSSK få konsekvenser‐ sak til neste gang.
Flytting OSSK møter til annen dag, da bør de som ønsket denne flyttingen i alle fall komme på
møtene.
Mandalsgruppa lurte på om det var guidelines for gruppesaksmøtene. De ble oppfordret til å lese
brosjyren ”Gruppen”. Mandalsgruppa fikk med seg infoplakater (OI) for å henge opp i sitt
nærområde.
*H&I – Hospital og institusjon
*OI – Offentlig informasjon
*OSSK ‐ Område Sør Service Komité
*GSR – Gruppeservice representant
*RKM – Regionskomité medlem
*WSC – World Service Conference

Saker:
1. Valg av leder i OSSK
Fly Fri gruppa hadde en kandidat – Eddie
Eddie sier litt om hvorfor han stiller til valg. Spørrerunde ble foretatt. Valget ble diskutert
mens Eddie var ”på ganga”.
Konklusjon: Eddie ble enstemmig valgt inn som ny leder i OSSK.
2. Valg av Nestleder OSSK
Fly Fri gruppa hadde en kandidat – Brigit
Birgit sier litt om hvorfor hun stiller til valg, og sier hun har et ønske om å stille til ledervervet
senere. Det ble stilt spørsmål til Birgit som hun svarte på før hun gikk ”på ganga”. I
diskusjonen kom det frem at en av gruppene ikke hadde tatt hensyn til saken, da de mente
den var uaktuell så lenge OSSK hadde en person sittende i nestledervervet. Det ble stilt
spørsmål om Birgit ikke ville være inhabil som kandidat i og med at Eddie, som er hennes
ektemannn, sitter som leder av OSSK. En GSR mente også at dette kunne gi ”feil” signaler til
nykommere. Leder utsatte saken til neste OSSK‐møte av hensyn til gruppen som ikke hadde
tatt opp saken, slik at den skulle få en sjanse til å stille med eventuelle kandidater.
Konklusjon: Valget ble utsatt til neste gang
3. 2 årig varighet på lederverv i H&I / OI
Saken er opp for tredje gang og avgjøres ved simpelt flertall hvis konsensus ikke nås.
Gjør det enkelt gruppa var i mot endring av tid på ledervervet
Fly fri gruppa var i mot endring av tid på ledervervet
Mandalsgruppa var for endringen
Fredagsgruppa var i mot endring av tid på ledervervet
Sammen kan vi gruppa var i mot endring av tid på ledervervet
Bare for i dag gruppa var i mot endring av tid på ledervervet
Konklusjon: Med 5 mot 1 stemmer gikk OSSK i mot at tid på ledervervet i H&I / OI skal økes
til 2 års varighet.
Kommentar: Denne saken viser hvorfor det er en viktig og god prosess av å søke mot
konsensus. Første gangen saken var oppe var det bare en gruppe som var mot forslaget.

*H&I – Hospital og institusjon
*OI – Offentlig informasjon
*OSSK ‐ Område Sør Service Komité
*GSR – Gruppeservice representant
*RKM – Regionskomité medlem
*WSC – World Service Conference

4. Selvransakelse i OSSK
Kommentarer er punktvis gjengitt etter som når de ble uttalt.
a. Hvor godt har områdekomitèen gjort det i forhold til å gjøre tjeneste overfor
gruppene gjennom dette året, og hvordan kan det gjøres bedre fremover?
• Kommunikasjon mellom gruppa og OSSK er god
• Rapporter med vervbeskrivelser, varighet og rusfri tid må kommuniseres
• Bedre referater, og opplesning av referater med vedlegg på
gruppesaksmøtene
• GSR må stille på OSSK og gruppesaksmøtene
• Formidling mellom region og gruppene skjer på OSSK og ved RKM’s rapport
som er et utdrag av regionsreferatet.
• RKM’ens rapport skal tilpasses gruppenes behov for informasjon. Dette betyr
at RKM’en må ha tilbakemeldinger på rapportene slik at de kan tilpasses.
• Grupper utenfor nærområdet blir litt avskårne, spesielt uten GSR
• God nok kommunikasjon når GSR fungerer
• Kan vi hjelpe de gruppene som er utenfor vårt eget område?
• GSR har hovedansvaret for kommunikasjonen til og fra gruppene
• Regionen har ansvaret for kommunikasjonen med ”eksterne” grupper
• Internettilgang kan variere og må hensyntas
b. Hvor god har områdekomitèen vært i å gjøre tjeneste overfor lokalsamfunnet
gjennom dette året, og hvordan kan dette gjøres bedre fremover?
• H&I og OI har mangler og kan gjøre en bedre jobb med å få villige tjenere
• Fornøyd med arbeidet til H&I og OI
• Bedre annonsering av NA i aviser etc.
• Yter vi god nok service overfor institusjoner etc.?
• Joda nå går det bra ihht. de oppgaver vi får (H&I / OI medlem)
• Har fungert ok med plakater
• Fengselsmøter fungerer ikke med hensyn på at NA skal ha kvinnelige
medlemmer på møter der andre kvinner er målet for møtene, og omvendt
• For lite folk i H&I og OI. Det er mye mer som kan gjøres, og det er ofte at
møter ikke blir holdt der vi har tatt på oss forpliktelser.
• Fengselet er ustrukturert på hvem som skal delta på møter
• Kan vi ”tvinge” alle gruppene til å ha en representant i H&I / OI?
• Vi har retningslinjer angående møter menn/kvinner i fengselet, det er
fengselet som ikke tar hensyn til dette.
• Ingen tro på ”tvang” ved deltakelse i H&I / OI deltakelse
• H&I /OI glipper i rutiner på hvordan møter gjennomføres og hvem som skal
stille på møtene. Folk blir ikke spurt i god tid, og det er heller ikke avklart om
vedkommende kan utføre oppgaven.
• H&I / OI ser ut til å gape over mer enn de kan klare.

*H&I – Hospital og institusjon
*OI – Offentlig informasjon
*OSSK ‐ Område Sør Service Komité
*GSR – Gruppeservice representant
*RKM – Regionskomité medlem
*WSC – World Service Conference

c. Hvor godt har områdekomitèen støttet regionen og World Service, og hvordan kan
området gi bedre støtte når det gjelder denne servicen?
• Vi er til tider godt representert med tjenere på regionsbasis
• Tjeneste i regionen kan gjøres mer attraktivt
• Observatører bør oppfordres til å delta på de lokale regionsmøtene
• Pengestrømmen fra OSSK til regionen er ok
• Det er mangel på villige tjenere i regionen, dette er også OSSK sitt ansvar
• Observasjon er bra og bør oppfordres
• Telefonkomiteen mangler folk og det er ikke noen informasjon om hvordan
medlemmer skal ta kontakt for å delta i en av regionens underkomiteer.
Heller ikke hvordan denne tjenesten praktisk skal gjennomføres.
• Viktig at ikke regionssaker etc. havner i bakleksa og ”forsvinner” til slutt på
gruppesaksmøtene
• Servicekonferanser er en ideell måte å gi informasjon om regionen og
vervene
• Regionen kan komme og informere til områdene dersom de får en
henvendelse.
• WSC‐saker som kan og skal tas opp i gruppene, er det noen som har gjort seg
noen tanker om dette?
• En av gruppene har gjennomført workshops på spørsmål fra WSC, men ingen
strukturert rutine for dette.

Det var spørsmål om EDM og leder ga en muntlig informasjon til GSR’ene som de kunne ta med seg
tilbake til gruppene. Det kan også leses om på Internett. Informasjonen hadde tilknytning til saken
om bud på EDM, dersom mer informasjon er ønskelig, er det mulig å ringe Eddie.
Sakene som gjenstår går videre til neste gang da vår tid for i dag er ute.
Nye saker til neste møte:
Manglende oppmøte fra valgte medlemmer – skal dette få konsekvenser?
Banken – Signaturer
Budsjett for nyttårsfeiringen på Dvergsnes
Huskomiteen
Referat gjennomlest og godkjent
Møtet avsluttet med bønn om sinnsro
Vel hjem
Sekretær OSSK
sekretar@naossk.org

*H&I – Hospital og institusjon
*OI – Offentlig informasjon
*OSSK ‐ Område Sør Service Komité
*GSR – Gruppeservice representant
*RKM – Regionskomité medlem
*WSC – World Service Conference

Rapport fra aktivitetskomiteen til OSSK 15‐11‐08
Alle verv besatt. I tillegg godt besøkt møte i november. Kjempebra!
Jeg går av etter 2 år som leder for komiteen nå i desember. Nestleder Jens er villig til å stille som
kandidat til leder‐vervet, og komiteen stiller seg selvfølgelig bak han i denne avgjørelsen.
Bragdøya 09
Vi legger ved et budsjettforslag til innkalling for desember.
Dvergsnestangen 08\09
Det fulgte med et budsjettforslag for dvergsnes‐arrangementet sammen med innkalling for
november. Dette har ikke kommet med på sakslista, så det er bare å beklage.
Ellers holder vi på med program, innbydelser, mat, underholdning , speaker, etc.
Det meste av dette ser ut til å ordne seg greit. Men, vi kunne trenge hjelp av en eller flere av dem
som vil ha med seg barn på arrangementet til å besørge en eller annen form for aktivisering eller
underholdning til barna i løpet av kvelden. Gsr`ene bes ta dette med tilbake til gruppene. Fint om
noen kunne ta kontakt med komité medlemmene eller komme på neste møte den 10 desember. Hvis
noen barneforeldre slår seg sammen, burde ikke dette bli noen stor oppgave for den enkelte.
Vi har tatt en avgjørelse om å bestille koldtbord som mattilbud. Den kan som skrevet tidligere
bestilles ved å forhåndsbetale til aktivitetskomiteens konto (3000.25.41846). 200kr for mat og drikke
+ 150kr i registrering, kaffe og kaker. Registreringsavgiften kan selvfølgelig også betales i døra.
Det vil være til stor hjelp for oss om alle noterer i meldingsfeltet hvem maten er betalt for.
Opplysninger angående dvergsnes arrangementet legger vi ut på www.naossk.org nå i løpet av
helgen, Og innbydelser til gruppene kommer om ikke lenge.
Vi håper at alle kan være med å spre opplysning om dette i fellesskapet, slik at alle som
ønsker\trenger et sted å feire nyttårsaften har mulighet til å melde seg på.
Dette kommer til å bli veldig bra!
Saker til OSSK:
Budsjett til Dvergsnes
Budsjett til Bragdøya 2009
Ny leder i aktivitetskomiteen

For ossk`s eldste komité☺
Leder Lasse

Situasjons rapport fra na-heia
Na- Vegårshei har møte hver mandag kl 1900 til 2030. Møte formatet er at vi leser litt
fra Basic text, og deler ut ifra det vi har lest eller det som vi måtte ha på hjertet. Det
fungerer godt og det er mye tilfriskning. Vi har åpent møte den første mandagen i hver
måned hvor vi har begynt å få inn innledere med temaet; "hva na har gjort for meg." Vi
har et godt oppmøte, mye fra institusjon og mer og mer fra andre grupper. Det ser ut til
at vår reklame kampanje for gruppa, med vekt på god kaffe og gode kaker har fungert.
Service villigheten er stor, og nærmeste halvveishus står for alle vervene. Vi vil
fremdeles gjerne ha mer besøk, og ønsker alle hjertelig velkommen.
Mvh. Dag-gsr. Na-heia.

Forslagsbudsjett Bragdøya 2009

Hva
Registrering, 230 pers á kr. 350,‐

Inn

Ut

kr 80 500,00

kr 23 000,00

Bånd

kr

5 000,00

Effekter :T‐skjorter/ hettegenser/krus o.l

kr 20 000,00

kr 20 000,00

Loddsalg/bøker/plakater/tusjer:

kr

6 000,00

kr

1 000,00

Fiskesuppe: 100 stk à 40 kr

kr

4 000,00

kr

4 000,00

Leie av Bragdøya, inkl. båter og møtelokaler:
Parkering Lumber:

kr 12 000,00
kr

4 000,00

kr

7 000,00

Lydanlegg + lydtekniker:

kr 14 000,00

Speaker:

kr

4 000,00

Grillutstyr:

kr

5 000,00

Transport lydanl.:

kr

1 000,00

Søppel, inkl. sekker:

kr 10 000,00

Leie av Saltbua 2 ekstra kvelder:

kr

4 000,00

Forsikring:

kr

2 500,00

Ved 2 mål à1200,00

kr

1 200,00

Innbydelse / grafisk utforming

kr

3 000,00

Brannslukkningsapperat + Førstehjelpsutsyr

kr

5 000,00

Infofoldere/Kart/Info/Rutetabell

kr

Sum:

kr 114 500,00

1 000,00

kr 113 700,00

