REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 14.AUGUST ‐2010
Tilstede:
Leder:
Sekretær:
Vara gsr Sammen kan vi gruppa:
Vara gsr Veien til frihet gruppa:
Gsr Gjør det enkelt gruppa:
Vara gsr Bare for i dag gruppa:
Vara gsr Vennesla hæran gruppa:
Gsr Fly fri gruppa:
Vara gsr Fly fri gruppa:
Gsr Na club 67 gruppa:
Leder i Aktivitetskomiteen:
Leder i Hi / oi‐komiteen:
Rkm( regionskomite‐medlem) :
Kandidat til valg
Kandidat til valg

9
9
9
9

x leste Na`s 12 tradisjoner.
x leste Na`s 12 konsepter for tjeneste.
x leste det 6.konseptet .
x leser det 7.konseptet neste gang.

Dagsorden: Godkjent
Referat fra forrige Ossk møte: Komentar: Manglet rapport fra Na club 67 gruppa, ellers ble
referatet godkjent.
RAPPORTER:
Leder: Har samarbeidet med web‐ansvarlig, som har oversatt vervbeskrivelser for
betrodde tjenere i Ossk.De er å finne under SERVICE – nederst på venstre side på
www.naossk.org. Stor takk til web‐ansvarlig for denne jobben. Gsr`ene oppfordres til å
sette seg inn i dette, og ta ansvar for dette. Når det gjelder bøkene til Libanon, kom det

klart fram at x tar ansvar og sender dem videre, og Ossk betaler for sendelsen. Ønsker ny
vara gsr velkommen.
Sekretær: Har lever ut og sendt referater til alle gruppene .Post: brev fra banken, ett brev
fra fe‐vennen (dette brevet gjelder hi/oi‐komiteen,Fly frigruppa),bladet Na‐way, og ett
brev fra banken til huskomiteen, dette er til Ossk og gruppene.
Gsr Gjør det enkelt gruppa: Masse folk på møtene,forrige tirsdag, var det ny rekord, kun
ståplasser, alle verv er besatt, det er service‐villighet i gruppa. Dato for den årlige
julefesten er 4.desember,vi ønsker å arrangere tradisjon‐seminar, kommer tilbake med
dato for dette senere.
Vara gsr Veien til frihetgruppa: Gode møter, jevnt med folk, har fremdeles gr.saksmøter
før møte og prøveperioden for dette, varer en stund til, gruppa feirer snart ett år, de fleste
verv er besatt, ikke så stor service villighet i gruppa, jobber med saken.
Gsr Na club 67 gruppa :På forrige møte, var det flere enn det er plass til, alle verv er
besatt.
Gsr Fly fri gruppa: Alle verv er besatt, vi har `ikke fulle `møter, lagd vara verv, vi hadde
gruppesamvittighets.møte på forrige gr.saks møte, en og en halv times møter, fortsetter vi
med frem til jul.Fin gruppe å være medlem i.
Vara gsr Sammen kan vi gruppa: Alle verv er besatt, mange folk på møtene, det går veldig
bra.
Vara gsr Bare for i dag gruppa: Mange folk på møtene, sliter veldig med å få folk til å gjøre
service, det blir de samme om og om igjen.
Vara gsr Vennesla hæran gruppa: En hard kjerne på 4‐6 stk, variabelt oppmøte, alle verv er
besatt, har begynt med 11.trinnsmøte –som er populært og vellykket, mye folk på dette
møte.
Leder i Aktivitetskomiteen: Se vedlegg , en kommentar til regnskapet: det er en skrivefeil i
antall registrerte ( 350 istedenfor 250).
Leder i Hi/oi‐komiteen: Se vedlegg, det er ledig verv som nestleder og kasserer i denne
komiteen. Rusfri tid er 2 år, på disse vervene.
Rkm( regionskomite.medlem) : Se vedlegg, neste Regionsmøte er i Kr.sand 9.oktober.
SAKER‐ OSSK:
1.Valg av nestleder i Ossk (rusfri tid 2 år) :Ingen kandidater, saken videre til neste gang.

2. Valg av kasserer i OSSK( rusfri tid er 3 år): Veien til frihet gruppa fremmer x som
kandidat til kasserevervet i Ossk. Valgprosedyrene i Ossk ble fulgt, og kandidaten ble
enstemmig valgt av gsr‐ene som ny kasserer i Ossk.
Konklusjon; x ble valgt som ny kasserer i Ossk.
3.Valg av Vara Regionskomitemedlem ( rusfri tid er 2 år): Gjør det enkelt gruppa fremmer
x som kandidat til vara rkm. Valgprosedyrene i Ossk ble fulgt, og kandidaten ble
enstemmig valgt som ny Vara rkm.
Konklusjon; x ble valgt som ny vara rkm.
4.Budsjett Ossk: Saken videre til neste gang.
SAKER FRA REGIONEN VERV PÅ VALG :
1.Sekretær( rusfri tid 3 år): Ingen kandidater.
2.Vara sekretær( rusfri tid 2år): Ingen kandidater.
EVENTUELT:
1.Skal Ossk ha nettbank: Det ble bestemt at administrasjonen i Ossk, tar seg av
dette(bestemmer dette).
2.Kan Aktivitetskomiteen ta med kasserer på Ossk møte? (for å forsvare
renskap/budsjett)
Prøv med service – det virker.
Hilsen sekretær i Ossk –

Rapport fra Aktivitetskomiteen

Da var årets Bragdøya 2010 over for denne gang. Treffet har vært en stor suksess. Totalt registrerte vi
350 rusavhengige. Det var også mange familier og barn tilstede i år. Tilbakemeldingene fra
besøkende har veldig bra og det er takket være årets komitee som har gjort en enestående service
jobb! Komiteen i år har vært full av masse god kompetanse og det har treffet dratt mye nytte av. Så
har lyst til å takke alle som har vært med å bidratt. Uten dere hadde ikke Bragdøya 2010 vært mulig å
gjennomføre. I tillegg vil jeg takke alle som har satt seg opp på værvs listene ute på øya. Det er også
utrolig viktig i forhold til at Bragdøya lar seg gjennomføre.
Året treff har også hatt en del utfordringer som har kostet mye krefter, men komiteen har ordnet det
på best mulig måte.
Komiteen har også hatt evaluerings møte etter Bragdøya og det ble gjennomført på en fantastisk fin
måte. Der gikk vi gjennom alle værv på Bragdøya samt kasserer,nestleder og leder. Det som er fint
med en sånn evaluering er at vi kan ta opp positive og negative ting ved Bragdøya. Og da har vi
mulighet til og forbedre oss til neste år sammt at vi har noe å kikke tilbake på.
Komiteen sitter igjen med en utrolig god følelse etter årets Bragdøya 2010! Og som leder kjenner jeg
at det er en ære å få lov til å lede en så fantastisk komitee som i år.
Økonomisk så har Bragdøya også vært en suksess. Og det er jo bra i forhold til at vi kan sende penger
videre. (Gi det videre)
Vil til slutt nok en gang takke alle som har vært med og bidratt på Bragdøya 2010!
In loving service
Leder

Rapport fra H&I/OI‐ komiteen

hi‐oi kommitee gjør det arbeidet som vi har påtatt oss med møter på loland,ara og i fenselet.Disse
møtene får vi mange positive tilbakemeldinger på.
Annonsen i fevennen går som den har gjort over lang tid nå.Det nyeste prosjektet vi holder på med
er å få igang møter i arendal fengsel som komiteen holder.
Foreløpig har vi møter der en gang i måneden.
Det er en del på våre møter men problem med å få folk til verv som nestleder,kasserer pga krav til
rusfri tid.Nestleder bør på plass litt raskt nå da jeg har sittet 2 perioder til nyttår.
Deilig å være rusfri i tilfrisning og service.
klem
leder hi‐oi komitee

