Møtereferat Område Sør Service Komité 17/1‐09
Til Stede:
Eddie
Birgit
Tor
Willy
Marianne
Peter
Åse
Bente
Tommy
Rune
Otto
Trond
Jens
Anders

Leder OSSK
Nestleder OSSK
Sekretær OSSK
GSR Mandalsgruppa
Vara GSR Mandalsgruppa
GSR Gjør det enkelt gruppa
GSR Fly fri gruppa
GSR Vennesla hæran gruppa
Nestleder HI/OI
VaraGSR Fredagsgruppa
Stiller til valg som leder i HI/OI
VaraRKM
Nestleder aktivitetskomiteen (stiller til valg som leder)
RKM OSSK

Møtet ble åpnet med en stille stund.
Anders leste NA’s 12. Tradisjoner
Otto leste NA’s 12 konsepter for NA‐Tjeneste
Birgit leste 1. Konsept for NA‐Tjeneste
Tommy leser 2 Konsept neste gang
Tor leste referat fra forrige OSSK ‐ møte.
Kommentarer: Ingen komentarer
Agenda ble lest opp og vedtatt med noen endringer og kommentarer:
Fra leder OSSK:
Ønske om å gå gjennom regionssakene før sak 6 for å sikre at disse sakene ble gjennomgått i dag. Det
var ingen innvendinger mot dette. – Endringen vedtatt.
Rapporter
Leder
Har tatt kontakt med de andre områdene og banken angående organisasjonsnummer og
bankkontoer i områdesammenheng.
Nestleder
Har vært på møtet i huskomiteen. Det ble diskutert om komiteen skulle legges ned, det ble bestemt
at den skulle fortsette. Komiteeen varsler at de gruppene som ikke stiller med representant til
huskomiteen, får ingen tjenester fra komiteen.
Ny husleie: kr. 3200.‐ pr. gruppe for 2009. (se vedlegg1)
H&I – Hospital og institusjon
*OI – Offentlig informasjon
*OSSK ‐ Område Sør Service Komité
*GSR – Gruppeservice representant
*RKM – Regionskomité medlem

Sekretær
Referater er sendt ut, men ett kom i retur fra Mandalsgruppa. Dette skal være ordnet til neste gang.
Regning på skriver kommet til komiteen, denne blir betalt av de som har godkjenning. Kasserer i
HI/OI etterlyser manglende overførte penger iht. Budsjett for 2008. Leder i OSSK tar seg av dette.
Leder Aktivitetskomiteen
Skriftlig rapport (vedlegg 2)
HI OI
Skriftlig rapport (vedlegg3)
RKM
Ikke noe nytt å rapportere. Siste sjanse for å få opp saker på neste regionsmøte er i dag. RKM lover
fullstendig rapport etter neste regionsmøte. Oppfordrer alle til å ta kontakt dersom det skulle være
noe.
Vennesla hæran
Liten og stabil gruppe i romslige lokaler. Sofaplass til alle.
Fredagsgruppa
Bra med folk på møtene, færre på søndagen. Gruppa går greit, også på gruppesaksmøtene
Mandalsgruppa
Stabil gruppe på 5‐6 personer, god plass. Dørene åpner kl. 19:00 møtestart kl 19:30
Fly Fri
Mye folk på møtene torsdag og søndag. Åpne møter annonseres og går bra. Gruppa har en god
blanding i rusfri tid.
Gjør det enkelt
Gruppa sviver, bra med folk. Fremdeles i dialog angående flytting pga. plassmangel.

Saker
1. Valg av leder i HI/OI‐komiteen (2års rusfri tid)
a. Otto fra Gjør det enkelt gruppa var nominert.
Otto sier litt om seg selv og sin erfaring i NA service. Spørsmålsrunde.
Diskusjonsrunde.
Otto ble enstemmig valgt som ny leder i HI/OI.
2. Valg av leder i Aktivitetskomiteen (2 års rusfri tid)
a. Jens fra fredagsgruppa ble nominert.
Jens sier litt om seg selv og sine planer med aktivitetskomiteen
Spørsmålsrunde.
*H&I – Hospital og institusjon
*OI – Offentlig informasjon
*OSSK ‐ Område Sør Service Komité
*GSR – Gruppeservice representant
*RKM – Regionskomité medlem
*WSC – World Service Conference

Diskusjonsrunde.
Jens ble enstemmig valg til ny leder i Aktivitetskomiteen.
Anne etterlyser barnepriser.
3. Valg av kasserer i OSSK.
Ingen kandidater, NAOSSK minner om gruppenes ansvar.
4. Budsjett Bragdøya 2009.
Komiteen har tatt utgangspunkt i fjoråret.
Fredagsgruppa stemmer mot budsjettforslaget. Dette begrunnes med at det ikke ligger
noe overskudd i budsjettet, og at inntekten på parkeringen må overstige utgiftene
tilknyttet parkering.
Pga av manglende konsensus går saken videre til neste gang. Busjettet legges ved på
nytt da det var mange som ikke hadde referatet fra november (da budsjettet var
vedlagt). (Se vedlegg 4)
(Komiteen hopper inn i Regionssakene etter en kort pause).
Sak1‐ Skal områdene (eller regionen) revidere hverandres regnskaper?
Vennesla hæran er for dette.
Fredagsgruppa mener at revisjon bør foretas av revisor
FlyFri er for revisjon, og at områdene selv finner ut av hvordan
Gjør det enkelt gruppa er i mot revisjon
Mandal er for dette
RKM har med dette fått våre innspill i saken
Sak2‐ Hvordan fortsette å bevare vår egen og andres anonymitet også i dagens nye media?
Er tradisjonsendring nødvendig?
Vennesla hæran mener at det er nødvendig med endring i tradisjonene slik at Internett blir
inkludert.
Fredagsgruppa og Mandalsgruppa har ikke noe klart standpunkt til dette.
Fly fri gruppa mener det er godt nok som det er.
Tirsdagsgruppa er for endring til å inkludere ”Internett og andre medier”, det bør også
opprettes en ”vær varsom plakat” ved arrangementer
Diskusjonsrunde på dette.
Konkusjon: RKM tar innspillene med seg til regionen, ingen klar beslutning fra OSSK i denne
saken.
Sak3‐ FUK Leder
Ingen kandidat
*H&I – Hospital og institusjon
*OI – Offentlig informasjon
*OSSK ‐ Område Sør Service Komité
*GSR – Gruppeservice representant
*RKM – Regionskomité medlem
*WSC – World Service Conference

Sak4‐ Vara‐kasserer
Ingen kandidat
Sak5‐ 2.Varadelegat
Ingen kandidat
Sak6‐ Leder telefonkomiteen
Gjør det enkeltgruppa har en kandidat: Kjell. Han stiller til valg på neste regionsmøte.
(Vi går her tilbake til resten av sakene på OSSK’s saksliste).
5. Signatur på OSSK’s bankkonto
Momenter til saken
a. Banken krever at kontoen må registreres på et organisasjonsnummer eller en
person i løpet av 2009
b. Signaturer kan fortsatt overføres som nå. Nestleder har ansvaret for at
disponenter blir overført så snart en ny kasserer blir valgt.
c. Området i trøndelag har ingen løsning for dette
OØSK bruker regionens organisasjonsnummer
OØSK II har samme problemet som oss
Hva gjør vi?
Innspill:
OØSK kan ikke fortsette å benytte regionens org.nummer. Dette er vedtatt av
regionen.
OSSK må eventuelt opprette org.nummer selv.
Personkonto kan være vanskelig å overføre fra en person til en annen. Dette kan
bli rotete og problematisk.
Leder kan knyttes til kontoen ‐‐‐ dette gir nye konsekvenser, ikke alle kan gjøre
dette.
Konklusjon:
Stemningen er for at vi oppretter et eget organisasjonsnummer i OSSK
Sak 6 og 7 går videre til neste gang pga. tidsmangel.

Eventuelt
OSSK’s husleie for 2009 må betales.
Penger til HI/OI overføres iht. Budsjett 2008.
Regnskap for nyttårsfeiring kommer opp som sak på neste møte.
HI/OI regnskap og budsjett kommer opp som sak på neste møte.
Skal referat leses opp til slutt?
*H&I – Hospital og institusjon
*OI – Offentlig informasjon
*OSSK ‐ Område Sør Service Komité
*GSR – Gruppeservice representant
*RKM – Regionskomité medlem
*WSC – World Service Conference

Konklusjon: Ja
Referat lest opp og godkjent
Sinnsrobønn
Vel hjem

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

