REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 18.SEPTEMBER

Tilstede:
Leder:
Sekretær:
Kasserer:
Gsr Veien til frihet gruppa:
Vara gsr Veien til frihet gruppa:
Gsr Fly fri gruppa:
Gsr Fredagsgruppa:
Vara gsr Bare for i dag gruppa:
Vara gsr Gjør det enkelt gruppa:
Rkm ( regionskomite‐ medlem): S
Vara rkm ( vara regionskomite – medlem):

x leste Na`s 12 tradisjoner.
x leste Na`s 12 konsepter for tjeneste.
x leste det 7.konseptet for Na tjeneste.
x leser det 8.konseptet for na tjeneste , neste gang.
Dagsorden: Godkjent,med en kommentar.
Kommentar til dagsorden: Det er vara sekretær og leder i litteraturkomiteen som er ledige
verv i Regionen.
Referat fra forrige Ossk møte: Godkjent med kommentarer.
Kommentarer: ‐ Feil i referat ang sakene fra Regionen,det er vara sekretær og leder i
litteraturkomiteen som er ledige verv i Regionen.
‐Kommentar til Aktivitetskomiteen regnskap‐ Bragdøya 2010.Det er feil å samle inn penger
til et bestemt formål( nykommerdonasjon) for å så legge pengene inn i en annen pott.
‐ Det var 348 registrerte på Bragdøya, ikke 350,

‐ x er Gsr, ikke vara gsr.
RAPPORTER:
Leder: Har samarbeidet med kasserer for å få bankontoen vår og organsisasjonsnr, opp å
stå.Leder i Hi‐/oi‐ komiteen har meldt forfall og har fått rapport fra leder i denne
komiteen.Gsr og vara gsr i Vennesla hæran gruppa og gsr i Na club 67 gruppa, er
forhindret fra å komme i dag.Leder i Aktivitetskomiteen har også meldt forfall og sendt en
rapport.Har sendt ut dagsorden.Godt å få mye hjelp fra dere .Fått en mail fra Rkm.
Kasserer: Jeg har siden sist satt opp regnskapet for 2009 og forslag til budsjett 2010, samt
regnskap fram til nå i 2010.
I tillegg har jeg sammen med leder forsøkt å få tilgang til komiteens bankkonto, noe som
viser seg å være litt mer komplisert enn vi trodde.For at dette skal gå i orden må vi lage en
møteprotokoll hvor det fremgår at undertegnede går inn som fullmaktsinnehaver i stedet
for Tor L.
Det er heller ikke så enkelt lenger å få tildelt nettbank.For å kunne få nettbank bedrift må
en eller flere av ” styrets” medlemmer tildeles prokura. Nettbank bedrift vil i tillegg øke
kostnadene betydelig for komiteen da det er et måndtlig gebyr knyttet til denne på kr 200.
Det vil også påløpe et etableringsgebyr på kr 1500.
For å tildele nettbank til vår komitee må denne knyttes til en person.Dette er for at
banken skal gå helt fri i tilfelle uærlige hensikter fra meg eller andre.
Vi kan fortsatt ha god sikkerhet på dette ved at vi som tidligere har skissert gir brukernavn
og passord fortrinnsvis kasserer, og kodekalkulator til f.eks leder av Ossk, og at vi begge
må komme sammen fysisk for å kunne utføre transaksjoner.Det vil selvsagt bli bytte ved
avgang fra tjeneste.
Jeg har også vært i kontakt med ” sharp” ang betaling for serviceavtalen for
kopimaskinen.Det viser seg at det er blitt foretatt en feil i forbindelse ved at ”noen” har
lagt inn fast trekk på avtalen. I flg vedkommende jeg snakket med skal det kun betales inn
hver 3.mnd. Det vil da si at vi har en del penger til gode fra Sharp, og jeg skulle ta kontakt
med en gang vi fikk stoppet fasttrekket slik at det overskytende kunne bli tilbakeført til
oss. Deretter vil vi få tilsendt en faktura hver 3 mnd.
Tilslutt gjenstår det å takke for generøse bidrag til komiteen! Fra hvem?
Har ett forslag til ett årsmøteprotokoll‐
Sekretær: Har sendt ut og levert referater til alle sammen, har fått ett referat i retur fra
posten, skal sjekke dette med den gruppa det gjelder, ellers har jeg hentet posten en gang
pr uke, post til Ossk, er ett brev fra banken.

Gsr Fredagsgruppa: Er nyvalgt gsr, vi har fine møter, mange på møtene, lite
tjenestevillighet, lite folk på gruppesaksmøtene, det er greit hos oss.
Gsr Fly fri gruppa: Møtene går veldig bra, alle verv er besatt, gode møter, tok initiativ og
har vasket hele lokalet.
Vara gsr Gjør det enkelt gruppa: Det går bra, masse folk på møtene, alle verv er besatt. Vi
arrangerer Tradisjonslæredag lørdag 25.september, i vårt møtelokale. Vi begynner kl
12.00, og det koster 50 kr.
Vara gsr Bare for i dag gruppa: Mye folk på møtene, sliter med service villighet, har sagt
ifra på hvert møte,‐ at møtene på onsdag og lørdag blir nedlagte, hvis ikke det kommer
noen og tar verv .Gruppesaksmøtene er nå på onsdager, og ikke lørdager.
Aktivitetskomiteen:Se vedlegg
Hi‐/ oi‐komiteen: Se vedlegg
Rkm: Se vedlegg
SAKER:
1.Regnskap 2009 og budsjett 2010: Alle gsr` godkjente regnskapet 2009 og budsjettet for
2010.
2. Skal Aktivitetskomiteen ha kr 15 000 som ” buffer” på sin konto:
Tre grupper var for og to grupper imot. Saken går videre til neste gang, da det ikke var
konsensius i denne saken.
Kommentar til denne saken: Ang Aktivitetskomiteens ”buffer” på kr 15 000.
Må ikke blandes sammen med Ossk budsjettes ”utlegg Akt.komt kr 10 000”.
Disse er ment å fordeles på Bragdøya og Nyttårsarrangementet, og de kommer i retur til
Ossk i form av Akt.kom overskudd.
3.Skal Aktivitetkomiteen arrangere nyttårsfest desember 2010_:
Alle gsr`ene stemte for dette.
Konklusjon: Aktivitetskomiteen arrangerer nyttårsfest desember 2010.
4.Skal Aktivitetskomiteens kasserer gis anledning til å delta på Ossk:
Tre grupper er imot og to grupper sier ja.
Ikke konsensius i denne saken, saken går videre til neste gang.

Kommentar: Det lages en tydeligere ordlyd i denne saken, til neste gang.
5. Valg av nestleder i Ossk ( rusfri tid er 2 år)_: Ingen kandidater, saken går videre til neste
gang.
Eventueltsaker:
1.Årsmøteprotokoll til banken: Dette ble godkjent av gsr`ene.
Regionsaker:
1. Hvem betaler reiser / opphold for nominerte fra områdene eller underkomiteene
som stiller til valg i regionen?
2. Skal regionsmøtene være en sentral plass eller flyttes rundt som i dag?
3. Hvis service‐ komiteen inviterer representanter fra World service til å holde
workshops under regionens service‐ konferanse skal da regionen betale for reise‐/
opphold for den / de som en del av regionenes bidrag til wcs?
Disse tre sakene ble diskutert på dette ossk –møte, slik at rkm fikk med seg synspunkter
fra området sør, fra disse sakene, til regionsmøte 9‐oktober 2010.

Prøv med service – det virker
Hilsen sekretær i Ossk

Rapport fra RKM september 2010
Jeg er veldig glad for at det nå er kommet en vara-rkm 

På agendaen til ossk-møte i september står det på ledige verv fra regionen er
sekretær. Dette stemmer ikke, ledige verv er vara sekretær og leder i litteraturkomiteen.

Jeg har nå også fått agendaen til regionsmøte og her er det noen saker som
kunne vært ok å diskutert i ossk. Tenkte at disse kunne bli satt opp som
eventuelt-saker hvis det blir tid til dette.
- Hvem betaler reiser/opphold for nominerte fra områdene eller underkomiteene

som stiller til valg i regionen?
- Skal regionsmøtene være en sentral plass eller flyttes rundt som idag?
- Hvis service-komiteen inviterer representanter fra World service til å holde
workshops under regionens service-konferanse skal da regionen betale for
reise/opphold fon den/de som en del av regionens bidrag til wcs?

Minner om at neste regionsmøte skal være her i Kristiansand på Salem kl 11, 9.
oktober.
Mvh

RAPPORT FRA AKTIVITETSKOMITEEN TIL OSSK 18/9-10
Da var september møte i aktivitetskomitee over. Det var et møte med en
atmosfære av mye tilfriskning. September er ofte en nokså stille måned for
komiteen. Det er på grunn av at vi er ferdig med årets Bragdøya og at
treffet til nyttår ikke er godkjent av gruppene. Komiteen venter spennt på
avgjørelsen!
På dette møte var vi tilbake til det som er "normalen" på helårsbasis med
antall medlemmer. Vi ønsker gjerne flere, om det er noen som kunne tenke
seg å være med. Det er en flott måte å inkludere seg på!
Aktivitetskomiteen holder 1 møte hver måned i kjelleren i kongensgate. Det
blir holdt hver 2 onsdag i mnd kl.18.
På dette møte hadde vi en stor "brain storm" om hvordan vi kunne tenke oss
å arrangere et eventuelt treff til nyttår. Komiteen har også bestemmt at
vi ønsker å opprette et vara kasserer verv. Da vi mener at komiteen
arrangerer så store arrangementer at vi har behov for det. Dette skal være
et helårs verv hvor det vil ligge mulighet for mye vekst.
Komiteen kan også melde at vi er på jakt etter en kasserer da vår
nåværende kasserer går av i november. Krav til rusfri tid er: 2 år med 1
års varighet.
Komiteen er i godt driv å gleder seg til høstens fortsettelse.
For Aktivitetskomiteen
Leder

RAPPORT FRA H&I/OI- KOMITEEN TIL OSSK 18/9-10
hei på deg..kommer ikke på ossk møtet og sender derfor en skriftlig rapport..
alt arbeid som komiteen har tatt på seg blir utført men nå nærmer det
seg med raske skritt hvor jeg som leder går av etter 2 perioder som
leder og komiteen har pr i dag ingen nestleder eller kasserer..dette
får de konsekvenser at vi ikke har fått utarbeidet noe budsjett til
dette møte..har heller ikke noe nestleder til å stille og derfor blir
det slik denne gang..ellers vil jeg skryte av medlemmene som utfører
arbeid i komiteen,,de gjør en fantastisk jobb og vi får mange gode
tilbakemeldinger fra steder vi er og holder møter..all honør til de..
så jeg er trygg på at arbeidet vi utfører faller i god jord men
stusser ved at vi ikke får inn nestleder og kasserer..
ha ett velsignet vakker møte

