
REFERAT FRA OSSK MØTE 20.03-10 

 

Tilstede: 

Leder:  

Sekretær: 

Vara gsr Sammen kan vi gruppa: 

Gsr Tirsdagsgruppa: 

Gsr Bare for i dag gruppa: 

Vara gsr Bare for i dag gruppa: 

Gsr Fly fri gruppa: 

Gsr Vennesla hæran gruppa: 

Gsr Veien til frihetgruppa: 

Vara rkm: 

Leder i Aktivitetskomiteen: 

Leder i Hi-/oi-komiteen: 

Leder for Brønnøysund registrerings ad-hoc komite: 

Observatør: 

 

 X leste Na`s 12 tradisjoner 
 X leste Na`s 12 konsepter for tjeneste 
 X leste det 2.koseptet for tjeneste i Na 
 X leser det 3.koseptet for tjeneste neste gang 
 Dagens agenda ble godkjent 
 Referat fra forrige gang ble godkjent 

 

RAPPORTER: 

Leder:Har vært i banken,samarbeider godt med sekretær,prøvd å endre ordlyden i 
prinsippvedtaket. 



Sekretær:Har sendt ut referatene til gruppene.Opplever at det er kort tid fra ossk-møte,til 
1 gr.saksmøte,med å få ut referatene(kopiert og sendt ut).Post: ett bankbrev og ett brev 
fra huskomiteen,som ble lest opp. 

Bare for i dag gruppa:Godt oppmøte,gøy å se at folk kommer igjen på møtene,har fått 
vara-gsr,vervene går på omgang,spiser felles frokost(sosialt),har levert ut ett brev til alle 
gruppene(ang lokalet i kjelleren)til de som bruker lokalet i kjelleren. 

Fly fri gruppa:Møtene går som de skal, fra 1.april- skal vi utvide møtet vårt på torsdagen, 
til en og en halv time,med 10 min pause.Ellers leter vi etter ett større møtelokale,alle verv 
er besatt. 

Tirsdagsgruppa:Bra oppmøte(30-40 stk),litt lite folk på gr.saks møtene.Siste tirsdag,hver 
oddetallsmnd,er det åpent møte.bra møter. 

Veien til frihet gruppa:Gode møter,varierende med folk,litt problemer med å få folk til 
vervene,har fått en vara gsr.Første mandagen,hver mnd, er halve møtet med 
speaker,fungerer veldig bra. 

Vennesla hæran gruppa:Har sendt ut ett brev til alle gruppene i Kr.sand-ang salg av 
litteratur(dette pga dårlig økonomi)Litteraturen er blitt solgt,og vi er nå i balanse 
igjen(økonomisk).Det er få med tilhørighet i gruppa,alle verv er besatt,gode møter,alle 
hjertelig velkommen,vi har god sofa og god kaffe. 

Sammen kan vi gruppa;mange på møtene,alle verv er besatt,vi er en stor gjeng,alt er bra. 

Aktivitetskomiteen:Se vedlegg 

Hi-/oi-komiteen:Se vedlegg 

Brønnøysunreg.ad-hoc-komitee:Se vedlegg 

Vara rkm:Vi må bestille billetter til regionsmøtet i Tromsø,og trenger penger til dette(før 
billetprisene øker).Vi trenger 5000kr pr person(til vara rkm og rkm).Ellers er boken 
sponsorskap-til salgs, fra litteraturkomiteen. 

SAKER: 

1.Skal vara Rkm kunne rapportere under rapporteringsdelen på Ossk møter,på lik linje 
med andre medlemmer i Ossk: 

En del meningsutvekslinger ang denne saken. 

Konklusjon:Saken ble trukket,og det var enighet i dette. 

2.Skal ordlyden i prinsippvedtak fattet i Ossk endres fra”hvis noen av Ossk sine valgte 
medlemmer avstår fra å delta på Ossk møtene mer enn to ganger 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 to møter etter hverandre uten gyldig grunn,kan de bli 
fjernet fra vervet på det 3.møtet.Gruppesamvittigheten på dette møtet avgjør den videre 
saksgangen.Medlemmet får muligheten til personlig være tilstede på dette møtet hvis det 
enkelte medlemmet ønsker det.” 

 

Det var en del meningsutvesklinger i denne saken,og gruppene var ikke enige i denne 
saken. 

Det kom ett nytt forslag om å fjerne ”uten grunn” i den nye ordlyden,og la teksten være 
som den er. 

Konklusjon:Enighet om å fjerne ordlyden”uten  gyldig grunn” og la resten av teksten være 
som den er. 

3.Valg av nestleder i Ossk(rusfri tid 2 år): Ingen kandidater,saken videre til neste gang. 

4.Valg av kasserer i Ossk(rusfri tid 3år): Ingen kandidater,saken videre til neste gang. 

5.Budsjett Ossk: Ingen kasserer i Ossk,saken videre til neste gang. 

Saker fra regionen verv på valg: 

1.Nestleder( 3års rusfri tid):Ingen kandidater 

2.sekretær(3års rusfri tid):Ingen kandidater 

3.Vara sekretær:Ingen kandidater 

4.leder i litteraturkomiteen(3års rusfri tid):Ingen kandidater 

5.Leder i oversettelseskomiteen(3års rusfri tid):Ingen kandidater 

6.Delegat(5 års rusfri tid):Ingen kandidater 

7.Vara delegat(4 års rusfri tid):Ingen kandidater 

 

Eventuelt saker: 

1.Ossk må betale husleie på kr 828 pr år: 

Konklusjon; Dette er en sak for interim styret i Ossk. 

2.Valg av kontaktperson i Brønnøysunregisteret: 

X er foreslått og sagt seg villig til dette. 



Konklusjon:X ble enstemmig valgt som Ossk sin kontaktperson i Brønnøysundregisteret. 

3.Rkm og Vara rkm trenger penger til regionsmøtet i Tromsø(juni)de trenger 5000 kr hver: 

En del meningsutvekslinger ang denne saken. 

Konklusjon:Begge drar til Tromsø, på regionsmøte. 

4.Hvem kan fremme saker på ett Ossk møte? 

Forslag om å lage ett prinsippvedtak ang dette, og tar dette med til neste Ossk møte. 

Prøv med service, det virker. 

Sekretær og leder. 

 

 

 

 

 

 

 



Aktivitetskomiteen 

Nok en måned er gått! Og komiteen jobber nå parralellt med både Bragdøya og Na 
treffet på Bortelid. 
Invitasjon til Bortelid er rett rundt hjørne. Der blir det forhånds påmelding for å sikre 
arrangementet økomnomisk. 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 set 
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  
  
Jens 



RAPPORT HI-OI KOMITEE  MARS 2010 
Komiteen fungerer veldig bra med gode møter og masse 
tjenestevillighet til oppdragene som kommer inn. Noe detter jo inn 
etter ringerunden vår og siden sist har vi hatt ett OI oppdrag på 
krisesenteret i vest agder,,også hatt ett kombinert OI-HI møte på 
psykriatisk avdeling post 4.1, ellers gjør komiteen de oppgavene vi har 
påtatt oss som møter i fengselet for kvinner og menn. Loland 
behandlingssenter,ARA. Websiden vår holdes oppdatert og annonsen i 
fevennen går nå som avtalt på mandager. 
  
Oppdrag som venter på oss i april er ett OI-HI møte i arendal og vi 
håper at det kan bli ett samarbeid mellom arendalsgruppa og hi 
komiteen her og få til noen faste møter der. 
Videre er vi invitert til å innformere om na til ansatte på shalam. 
Annsatte i komunen på noe som heter sosiale og forebyggende 
tjenester. 
 
Klem fra  otto 
Leder hi-oi komiteen 



Referat fra møte i ad-hoc komiteen for registrering i Brønnøysundregisteret – 02.03.2010 

Tilstede: X, X, X. X. kunne ikke komme. 

 

Status: 

OSSK er ennå ikke registrert i Brønnøysundregisteret. Søknad ble sendt i oktober en gang, og svar 
mottatt fra Brønnøysundregisteret noe senere. Brønnøysundregisteret krever kopi av 
stiftelsesdokumentet eller et lignende dokument som viser at enheten er opprettet og eksisterer, før 
registreringen kan godtas. Vi fikk tre ukers klagefrist på det nye kravet som ble stillt av 
Brønnøysundregisteret. 

OSSK har besluttet at forpliktelsen med å være OSSK sin kontaktperson overfor 
Brønnøysundregisteret ikke skal være lagt til kasserervervet i OSSK. Utover det er det ikke lagt noen 
føringer fra OSSK på hvordan dette organiseres. 

Beslutninger: 

Ad-hoc leder tar kontakt med Brønnøysundregisteret for å høre nøyaktig hva slags dokumentasjon 
som kan godtas for å verifisere OSSK sin stiftelse/eksistens. Leder skriver også noen utfyllende 
kommentarer på søknadsskjemaet om hvordan OSSK er organisert/drives. Dette som en nærmere 
forklaring på hvorfor OSSK ikke har et styre i ordinær forstand. 

Ad hoc komiteen foreslår at kontaktpersonen kan være et hvilket som helst NA medlem, og ikke 
nødvendigvis ha et verv i OSSK. Kontaktpersonen bør ha tjeneste-erfaring/innsikt og noe rusfri tid, 
uten at ad hoc komiteen vil legge noen føringer for hvor lang tid. Det foreslås at ”sunt bondevett” 
utøves ved valg av kontaktperson. Ad hoc komiteen foreslår at kontaktpersonen skal være et NA 
medlem.  

Som utgangspunkt foreslår ad hoc komiteen at X blir spurt om å stå som kontaktperson. Leder i ad 
hoc komiteen tar kontakt med X. Hvis X ikke kan/vil, spør vi X. 

 

Neste møte i ad hoc komiteen er onsdag 24.03.2010, kl. 20:00, hjemme hos X. 


	ref 200310
	aktivitetskomiteen
	RAPPORT HI
	RAPPORT HI-OI KOMITEE  MARS 2010

	ad_hoc 20.03.10

