REFERAT FRA OSSK‐MØTE LØRDAG 20.02.10

Tilstede:
Leder:
Sekretær:
GSR‐: Veien til frihet gruppa:
GSR –Sammen kan vi gruppa:
GSR‐ Tirsdagsgruppa:
Vara – GSR‐ Tirsdagsgruppa:
GSR – Bare for i dag gruppa:
GSR – Fly fri gruppa:
GSR – Fredagsgruppa:
Leder i Aktivitetskomiteen:
Leder i Hi‐/oi‐komiteen:
RKM (regionskomite‐medlem):
Vara RKM(vara‐regionskomite‐medlem):
Representant for brønnøysundregistrering ad hoc komité:
•
•
•
•

x leste Na`s 12 tradisjoner.
x leste Na`s 12 konsepter for tjeneste.
x leste det 1.konseptet for tjeneste.
x leser det 2.konseptet for tjeneste neste gang.

Kommentarer til referatet fra forrige gang:
•
•
•

Etterlyser konklusjon til begge event sakene(mer utfyllende)
Clean på ski, heter treffet på Bortelid.
Fremstillingen er feil, i forhold til rapporteringen fra Veien til frihet gruppa(ordlyden).

RAPPORTERINGER:
Leder: Godt å ha fått en sekretær. Vara‐rkm har fått pengene sine utbetalt, og har fått regnskap fra
vara‐rkm fra Bø. Det går greit, setter pris på veiledning når det er ting jeg ikke får til.
Sekretær: Posten blir hentet en gang pr uke, referater er levert ut til gruppene.

Veien til frihet gruppa: Veldig godt frammøte på møtene, sliter med rusfri tid, på vervene, det går
veldig greit.
Bare for i dag gruppa: Har få medlemmer med lang rusfri tid, vi har betalt husleie, ny kasserer har
overtatt helt nå, har ordnet kasse til kaffe og lignende til vår gruppe.
Sammen kan vi gruppa: Det går bra, mye folk på møtene og på gruppesaksmøtene.Vi har heller
ikke så mange medlemmer med lang rusfri tid.
Tirsdagsgruppa: Masse folk på møtene, alle vervene er besatt,endring ang de åpne møtene,alt
fungerer veldig greit.
Fly fri gruppa: Masse folk på møtene, alle verv er besatt, det går bra.
Fredagsgruppa: Er godt besøkt. Søndagsmøtene er nedlagt, sliter med service villighet, prøver å ha
fokus på det å bringe budskapet videre.
RKM: Se vedlegg
Representant for Brønnøysunreg. Ad hoc komité: Ingen aktivitet siden sist. Venter på utfallet i
saken m/valg av leder i denne komiteen
Aktivitetskomiteen: Se vedlegg
Hi‐/oi.komiteen: Se vedlegg
SAKER:
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 3 år): Ingen kandidater, saken videre til neste gang.
3. Valg av leder i hi‐/oi‐komiteen(rusfri tid 2 år): Tirsdagsgruppa fremmer x som kandidat og
kandidaten samtykker til gjenvalg. Valgprosedyrene for valg i ossk ble fulgt, og kandidaten
ble enstemmig valgt‐som ny leder i hi‐/oi‐komiteen av gsr`ene.
4. Valg av leder i Brønnøysundregistrering ad hoc komité: To grupper foreslår x som leder av
denne komiteen. Kandidaten samtykker til valg. Valgprosedyrene for valg i ossk ble fulgt,
og kandidaten ble enstemmig valgt av gsr`ene som leder av denne komiteen
5. Sak vedrørende kontaktperson i OSSK i forbindelse med at OSSK skal registrere seg i
Brønnøysund‐registeret: Konklusjon: Alle gruppene ønsker at det skal løsrives fra
kasserervervet(dvs ikke være tilknyttet kasserervervet). Leder i ad hoc komité tar dette
med seg, og kommer tilbake med løsning på dette.
6. Budsjett OSSK: Saken går videre til neste gang, da det ikke er noen kasserer i ossk.
7. Skal OSSK videreformidle husleien til kommunen for grupper i kjelleren som ønsker det?
Konklusjon: Det ble enighet om å trekke saken. Gruppene må sette seg sammen og finne
en løsning på dette.
SAKER FRA REGIONEN:
1. Leder(rusfri tid 4 år): Ingen kandidater
2. Nestleder(3 års rusfri tid): Ingen kandidater
3. Sekretær (3 års rusfri tid): Ingen kandidater

4. Vara kasserer(3 års rusfri tid):Ingen kandidater
5. 2.vara delegat(4 års rusfri tid): Ingen kandidater
EVENTUELT:
•

Regninger til ossk(penger til vara‐rkm, postboks regning)
Beslutning: Dem som har signatur på OSSK,s bankkonto skal betale viktige regninger.

•

Fly fri gruppa ønsker å endre ordlyden i prinsippvedtaket ang uteblivelse fra ossk(2
ganger), ønsker å endre den til den ordlyden, som er i regionen
Beslutning: saken videre til neste møte, leder utarbeider en liklydene ordlyd som er i
regionen tilpasset OSSK

•
•

Vara‐rkm ønsker å rapportere på ossk møtene.
Beslutning: Saken videre til neste møte

Saker til neste møte
1. Skal Vara RKM kunne rapportere under rapporteringsdelen på OSSK møter, på lik linje med
øvrige medlemmer i OSSK.

2. Skal ordlyden i prinsippvedtak fattet i OSSK endres fra ”Hvis noen av OSSK sine
valgte medlemmer uteblir fra to OSSK møter etter hverandre, skal de automatisk fratre
sine verv i OSSK” til
”Hvis noen av OSSK sine medlemmer avstår fra å delta på OSSK møtene mer enn 2
møter etter hverandre uten gyldig grunn, kan de bli fjernet fra vervet på det 3. møte.
Gruppesamvittigheten på dette møtet avgjør den videre saksgangen. Medlemmet får
muligheten til personlig å være tilstede på dette møtet hvis det enkelte medlemmet
ønsker det.
3. Valg av nesteleder i OSSK (rusfri tid 2 år).
4. Valg av kasserer i OSSK (rusfri tid 3 år).
5. Budsjett OSSK (utarbeidelse av budsjettet 2010).

Saker fra regionen verv på valg

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Nestleder (3 år rusfri tid)
Sekretær (3 år rusfri tid)
Varasekretær
Leder i litteraturkomiteen (3 år rusfri tid)
leder i oversettelseskomiteen (3 år rusfri tid)
Delegat (rusfri tid 5 år)
Vara delegat (4 år rusfri tid)

RAPPORT FRA LEDER HI-OI FEBRUAR 2010-02-14
Komiteen gjør en fantastisk flott jobb med å spre budskapet om
anonyme narkomane. Vi har gode møter som vi prøver å fylle med
kjærlighet og inkludere nye medlemmer.
Sist var vi hele 19 tilstede og der var 6 stk som var der for første gang.
Enormt bra! Da er det godt å lede møte og her er masse tjeneste
villighet. Vi har fått valgt nestleder og det er jo bra, videre er vervene
besatt men mangler panelleder på Loland men komiteen driver de
møtene foreløpig. Web siden er godt besøkt, møtene i fengselet går
bra. Nye oppdrag som er gjort er besøk hos landsforbundet mot stoff
hvor vi innformerte om NA og kjempestolt av den jobben vi gjorde
der.
Denne lørdagen holder vi en stand på ara sitt oppfølgings seminar.
Komiteen diskuterer mulighetene for ett innslag om Na i media som
for eksempel fevennen eller kristiansands avisa…spennende.
Så er vi i gang med å følge opp de brevene som ble sendt ut med at vi
nå ringer de,,(her slipper de ikke unna)
Vervet som leder er denne gang på valg og det har vært en stor glede å
gjøre tjenesten i komiteen og er takknemlig for tillitten som er vist
meg. Kommer tilbake!!!!!!!

Hilsen Leder hi-oi komiteen

Rapport fra Aktivitetskomiteen

Nok en måned er gått! Og komiteen jobber nå parallelt med både Bragdøya og Na treffet
på Bortelid.
Invitasjon til Bortelid er rett rundt hjørne. Der blir det forhånds påmelding for å sikre
arrangementet økonomisk. På treffet vil det være mulighet for å renne på ski alt fra 1
dag til alle dager! Selve tilfrisknings biten er også godt ivaretatt. Det vil være åpnings
møte, lysmøte, after speak og just for today møte. Komiteen har også bestemt at det vil
bli servert felles middag på lørdagen for å hygge oss sammen. Det er ca plass til 45 stk
så det er bare å melde seg på når invitasjonen kommer.
Komiteen jobber i tillegg med forberedelser til Bragdøya. Vi har nå hatt kontraktsmøte
med kystlaget og dialogen er veldig bra! Fikk tilbakemelding på at fjor året var det beste
arrangementet noensinne! Dette er det bare å takke komiteen og de som hjalp til i fjor!
Uten dere hadde ikke dette vært mulig! Årets bragdøya skal hete GI DET VIDERE! Så de
av dere som kunne tenke dere å lage t skirt design til årets bragdøya skjorte så er det
bare å sette i gang!!!!! Regner med at siste frist for innlevering vil være i midten/slutten
av april!
Komiteen er rimelig i rute å gleder seg til fortsettelsen!
Mvh leder for aktivitetskomiteen

Referat fra regionsmøte i Bø.
Første del av dette møte hadde vi en selvransakelse om bruk av NA’s midler i
regionen. Alle medlemmene som var på møtet, fikk fem minutter hver til å dele.
Det skulle ikke gis tilbakemeldinger. Det var satt opp noen spørsmål som vi
skulle kommentere. En gjennomgående holdning i selvransakelsen, var at vi
bruker NA s midler på en fornuftig og respektfull måte. Noen mente at vi
fortsatt bør ha fokus på å sende midler ut til andre land som trenger hjelp, heller
enn å bruke så mye på oss selv.
Saker:
1. Regnskapet fra regionen ble godkjent. Regionene har ca 38 000 kr på
konto. Det var kun Område øst og litteraturkomiteen som hadde bidratt
med inntekt til regionen i 2009.
2. Valg:
- Otto ble gjenvalgt som leder av regionen
- Heidi ble valgt til varakasserer
- Harald ble valgt til 2. vara-delegat
Ellers ingen kandidater til sekretær og vara sekretær

3. Passordbeskyttelse av referater og agenda:
Tre RKMer stemte mot og en for. Saken videre til neste møte. Det kom en
beskjed fra web-komiteen om det pr i dag ikke er teknisk mulig å
passordbeskytte dette.
4. Lager av spesielle mynter i litteraturkomiteen:
Tre RKMer stemte for og en imot. Saken videre til neste møte.
5. Skal regionsmøte avholdes i område nord i juni 2010?
Kun vårt område som stemte mot. Det betyr at regionsmøte i juni avholdes i
Tromsø og møte i oktober avholdes i Kr.sand
6. Kan interimsstyret i regionen fremme kandidater på lik linje med
underkomiteer?
Enstemmig mot dette forslaget.
7. Prinsippvedtak om hvis en sak ender uavgjort. Skal da leder avgjøre en
sak?
Enstemmig om at leder ikke skal avgjøre.

8. Prinsippvedtak om at regionsmøtene skal rullere mellom områdene.
Denne saken blir tatt opp igjen i oktober, fordi i sak 5 ble det bestemt at
møtene skal avholdes i nord og sør.

Når det gjelder rapporteringene anmoder jeg å lese referatet som snart er å
finne på www.nanorge.org (ligger under Ting skjer - regionen)

Saker til neste regionsmøte:
1. Valg:
-

nestleder
sekretær
vara-sekretær
leder i litteraturkomiteen
leder i oversettelseskomiteen
delegat
vara-delegat

2. Passordbeskyttelse av referater og agenda.
3. Skal litteraturkomiteen ha et lager av spesielle mynter?
Kommer tilbake med flere saker når referatet fra regionen er klart ☺

Ellers vil jeg si at det var et godt regionsmøte, der alle bidro på en god måte.
Jeg er glad for at vi har en vara RKM som er med på møtene. Det er til god
hjelp for meg.
Når det gjelder det å fremme kandidater til verv i regionen, er det viktig at vi
i område sør er nøye med å være sikre på at kandidaten er egnet til vervet.
Sier dette fordi det nå har vært noen tilfeller der RKM en fra noen områder
ikke støtter sin egen kandidat.

In loving service
Trond.N

