REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 17‐04‐10

Tilstede:
Leder:
Sekretær:
Gsr Veien til frihet gruppa:
Vara gsr Veien til frihet gruppa:
Gsr Sammen kan vi gruppa:
Vara gsr Gjør det enkeltgruppa‐tirsdags gruppa:
Gsr Bare for i dag gruppa:
Vara gsr Bare for i dag gruppa:
Gsr Fly fri gruppa:
Gsr Vennesla hæran gruppa:
Gsr Na Club 67 gruppa:
Rkm(regionskomite‐medlem ):
Leder i aktivitetskomiteen:
Leder i Hi‐/oi‐komiteen:
GSR er forkortelse for gruppesaksrepresentant.
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leste Na`s 12 tradisjoner.
leste Na`s 12 konsepter for tjeneste.
leste det 3.konseptet for tjeneste i Na.
leser det 4.konseptet for tjeneste i Na neste gang.

Referat fra forrige ossk‐møte; Godkjent
Dagens agenda: Godkjent.
RAPPORTER:
Leder: Vært i kontakt med vara RKM som meddelte at hun ikke kunne være med på dagens møte.
Har oversendt vedtaket om fraværskonsekvensen til webmaster .Vedtaket er nå nedfelt i OSSK`s
retningslinjer for tjeneste. Har ett forslag til vedtak om hvem som kan fremme saker til OSSK, se
dagsorden. Vært på den månedlige bankturen med sekretæren . Har kjøpt inn kaffe til OSSK
møtene. Har tatt ut 300kr til innkjøp av dette. Sekretæren ordner dette. Fra leder i Ad Hoc
komiteen Brønnøysund; har ikke hatt noe møte siden sist gang lederen og kontaktperson holder

på å registrere i Brønnøysund, det vil forhåpentligvis være ferdig til neste OSSK
møte.
Sekretær: Levert og sendt ut referater, vært i banken med leder i OSSK. Hentet post, post til OSSK;
ett brev fra banken.
Gsr Sammen kan vi gruppa: Fungerer bra, mye folk på gruppesaksmøtene, mye folk på møtene. Alt
vel på Lund.
Gsr Bare for i dag gruppa: Ingen ting å rapportere.
Gsr Na club 67 gruppa: Vi starter opp møter på torsdager i Tordenskjoldsgate 67‐møtetid er
kl.19.00 til kl. 20.00,åpner døra en time før møte. Første møte er torsdag 22.april. Har hatt ett
gruppesaksmøte, alle verv er besatt, og vi har registrert oss på web‐siden.
Gsr Fly fri gruppa: Bra møter, det fungerer bra med møter på en og en halv time, alle verv besatt, vi
fungerer bra.
Vara gsr Gjør det enkelt/ tirsdags gruppa: Alle verv er besatt, mye folk på møtene, har ikke fått
referat fra forrige ossk‐møte, alt går som det skal.
Gsr Vennesla hæran gruppa: Gode møter, det er plass til flere, alle verv er besatt.
Gsr Veien til frihet gruppa: Ønsker ny vara gsr velkommen, varierende med folk på møtene, men
har gode møter, kun 4stk på forrige gruppesaksmøte, håper det bedrer seg
RKM: Se vedlegg
Leder i aktivitetskomkiteen: Se vedlegg, budsjett for Bragdøya 2010 blir sendt ut til gruppene, for
godkjenning. Oppfordrer alle til å være med i t‐skjorte konkurransen til Bragdøya, siste
innleveringsfrist er 12.05,og forslag kan legges i hylla til aktivitetskomiteen.
Leder i hi‐/oi.komiteen: Se vedlegg.
SAKER:
1. Hvem kan fremme saker til OSSK? Forslag til prinsippvedtak er: saker som settes på dagsorden
skal komme fra gruppene gjennom GSR`ene, lederne i OSSK`s underkomiteer, eller fra OSSK`s
administrative tjenere og RKM.
Alle gruppene var enige i dette prinsippforslaget.
2. Valg av nestleder i OSSK(rusfri tid 2 år): Ingen kandidater, saken videre til neste gang.
3. Valg av kasserer i OSSK(rusfri tid 3 år): Ingen kandidater, saken videre til neste gang.
4. Valg av Regionskomitemedlem (RKM) (rusfri tid 3 år): Ingen kandidater, saken videre til neste
gang.
5. Budsjett OSSK: Saken videre til neste gang, da det ikke er noen kasserer i OSSK.
SAKER FRA REGIONEN VERV PÅ VALG:

1. Nestleder (rusfri tid 3år): Fly fri gruppa ønsker å fremme x som nestleder i Regionen.
Kandidaten gikk av som RKM på dette møte, og er villig til å stille på neste regionsmøte, som
kandidat til nestleder valget. Ossk støtter denne kandidaten.
2. Sekretær (rusfri tid 3 år): Ingen kandidater
3. Vara sekretær:Ingen kandidater
4. Leder i litteraturkomiteen (rusfri tid 3 år): Ingen kandidater
5‐Leder i oversettelseskomiteen(rusfri tid 3 år): Ingen kandidater
6. Delegat (rusfritid 5 år): Ingen kandidater
7. Vara delegat (rusfri tid 4 år):Ingen kandidater

Prøv med service det virker.
Hilsen sekretær i OSSK.

