REFERAT FRA OSSK MØTE LØRDAG 20.11.10
Tilstede:
Leder:
Sekretær:
Kasserer:
Gsr Sammen kan vi gruppa:
Gsr Veien til frihet gruppa:
Gsr Gjør det enkelt gruppa:
Gsr Bare for i dag gruppa:
Gsr vennesla hæran gruppa:
Vara gsr vennesla hæran gruppa:
Gsr Fly fri gruppa:
Vara gsr Fly frigruppa:
Gsr Na club 67 gruppa:
Vara gsr Na club 67 gruppa:
Leder i Hi‐/ oi‐ komiteen:
Leder i Aktivitetskomiteen:
Vara Rkm:
Observatør:
9
9
9
9

x leste Na`s 12tradisjoner‐
x leste Na`s 12 konsepter for tjeneste.
x leste det 10. konseptet for Na tjeneste.
x leser det 10.konseptet for Na tjeneste neste gang.

Dagens agenda: Sak 1 strykes, ellers godkjent.
Referat fra forrige Ossk møte: Godkjent
RAPPORTER:

Sekretær: Har hentet post en gang pr uke, og sendt ut/ levert ut referater til alle gruppene
og betrodde tjenere i Ossk, og underkomiteene.

Kasserer; Kassabeholdingen er på kr 55366. Har fått refundert kr 7346 fra Sharp(for mye
innbetalt på service‐ avtalen).Har ett ønske om å bytte bank. Ossk skylder tidligere Rkm ca
2000 kr, og foreslår at Ossk tilbakebetaler dette.
Vennesla hæran gruppa: Vi er ca 10 stk på møtene, har fått nye folk til verv, har gode
møter, god stemning, og alle verv er besatt.
Sammen kan vi gruppa: Det går bra, mange på møtene, mange nykommere, det er bra
med oss, god service – villighet.
Bare for i dag grupa: Kasserer gjenvalgt for nytt år.Ny vara gsr er blitt valgt. Økonomien og
kontoer fra tidligere gsr og kasserer er nå endelig ordnet opp i.Dette har tatt ett år.Bare
for i dag gruppa er i dag en trygg og sterk gruppe igjen, med mye god service
villighet.Ønsker ny lørdagsgruppe lykke til.
Na club 67 gruppa: Alle verv er besatt, flotte møter hvor alle får delt, tror mange setter
pris på denne gruppa.
Gjør det enkelt gruppa : Det går bra, alle verv er besatt, julefesten står for tur, det er en
godt besøkt gruppe, får også besøk fra Loland og Vegårdshei.
Fly fri gruppa: Det er god tid til å dele på våres møter, vi fortsetter med en og en halv times
møter, på søndagsmøtene er det masse folk, vi har mange på gruppesaksmøtene, alle verv
er besatt.
Veien til frihet gruppa: Gode møter, vi er godt besøkt, har gode gruppesaksmøter.
Aktivitetskomiteen: Se vedlegg. Har nå endret møtetiden våres til kl 19.30‐
Hi‐/ 0i‐komiteen: Se vedlegg.
Vara Rkm: Se vedlegg.
SAKER:
2.Nyttårsaften budsjett Aktivitetskomiteen:
Alle gsr`ene godkjente budsjettet.
3.Budsjett 2011Hi‐/oi komiteen:
Lederen i denne komiteen gikk igjennom postene på dette budsjettet, på dette møtet.
Alle gsr`ene godkjente budsjettet.
4.Skal aktivitetskomiteens kasserer gis talerett på Ossk møtene hvor budsjett‐/ regnskap
for aktivitetskomiteen skal tas opp:
En del meningsutvekslinger ang denne saken.
Alle gsr`ene stemte ja til dette.

Konklusjon: Aktivitetskomiteens kasserer gis talerett på Osskmøter hvor regnskap/
budsjett for aktivitetskomiteen skal tas opp.
Her ble det besluttet at leder i Ossk skal lage ett forslag til endret retningslinje i ossk.
5. Skal aktivitetskomiteen ha kr 15000 stående som ” buffer ” på sin konto.
Fire grupper stemte for og tre grupper imot .Med simpelt flertall ble dette godkjent.
Konklusjon: Aktivitetskomiteen får kr 15000 som ” buffer” på sin konto‐
6. Valg av leder i Ossk ( rusfri tid er 3 år):
En gruppe fremmer x som kandidat, til leder i Ossk.
Valgprosedyrene i Ossk ble fulgt, og x ble enstemmig valg som ny leder i Ossk.
7.Valg av nestleder i Ossk ( rusfri tid er 2 år): Ingen kandidater, saken går videre til neste
gang.
EVENTUELTSAKER:
1.Kasserer fremmer forlag om at Ossk bytter bank til Dnb Nor.:
En del meningsutvekslinger ang denne saken. Kasserer undersøker dette med Dnb Nor og
flere banker, og kommer tilbake med merer informasjon på Oskk møte i januar.
2. Ossk skylder ca 2000 kr til tidligere Rkm:
En del meningsutvekslinger ang denne saken.
Konklusjon: Kassereren utbetaler de pengene tidligere Rkm har krav på.
Minner om at det er viktig å ta vare på alle kvitteringer.
Prøv med service ‐ det virker
Klem fra sekretær

Rapport fra aktivitetskomiteen til ossk 21/11‐10
Da var nok et møte i aktivitetskomiteen over for denne gang. Komiteen er en fast kjerne medlemmer
som gjør en helt fantastisk jobb i en fin atmosfære av tilfriskning.
Jula nærmer seg med storm skritt og det gjør også nyttårs treffet på Gimlemoen. Og i den anledning
så er det viktig å påpeke viktigheten med at komiteen trenger ny kasserer og vara kasserer!
Ellers så gikk komiteen gjennom alle nødvendige oppgaver som må på plass før treffet og vi er på god
vei mot målet. Det som er viktig å få frem er at komiteen har betalt halve leiebeløpet i depositum
ved befalsmessa på Gimlemoen. Det øvrige leiebeløpet må innbetales senest 1 måned før
leietidspunktet. Det innebærer at komiteen må spør ossk om å få låne kr.
1500,‐ for å få betalt hele leiebeløpet til nyttårsfesten.
Stort sett så er komiteen i rute til årets nyttårs treff. Så det gjenstår bare noen små justeringer. Kan
aldri få takket komiteens medlemmer nok for den fantastiske servicen de gjør. Uten dere så hadde
ikke dette latt seg gjennomføre!
Vil oppfordre alle som her tenkt å være med på nyttårs middagen om og melde seg på i god tid innen
22/12‐10. Det vil bli servert 1 hovedrett og dessert i år. Komiteen gleder seg:)
Vil til slutt opplyse at aktivitetskomiteen nå har flyttet sitt møte til kl. 19.30 på andre onsdag hver
måned.

Mvh aktivitetskomiteen
Leder
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
RAPPORT LEDER HI‐OI KOMITEEN
Siste møte i komiteen hadde vi ett gruppesamvittighetsmøte som var veldig bra med mange flotte
innspill.. Konklusjonen var ganske tydelig og enighet om at komiteen gjør masse flott og viktig arbeid
for å bringe budskapet til offentligheten og de rusavhengige.Vi tok også opp om hva vi kan bli bedre
på og noe av det som kom frem var å innkludere flere nye som observatører. Hadde også oppe
temaet om hvordan vi forholder oss til spørsmålene om LAR og mener vi har en felles forståelse om
hvordan vi svarer på disse spørsmålene.Det var også ett ønske om å ha ett samvittighetsmøte oftere
for å få fokus på det vi gjør bra og hvordan vi kan gjøre andre ting bedre.
Så ble det valgt ny nestleder og kasserer og da er de på plass og det var veldig bra. Nestleder har ikke
nok rusfri tid til å stille til valg som leder når jeg går av men han vil representere komiteen på OSSK.
Videre ble det konsensus for å fortsette å holde møtene 1.onsdag i måneden kl.18.
Ellers gjøres det som vi har forpliktet oss til angående møter i fengselet i krsand,fengselet i arendal
og møter på ARA og lolandbehandlingssenter.
Vi skal holde ett møte for annsatte og pasienter på avdeling K1 på loland nå i desember.
Annonsen i fevennen går på det jevne og weben er bra besøkt.
Neste skritt på handlingsplanen er å sende ut en ny mail til offentlige kontorer og behandlings steder
for å tilby nytt møte og innformere om NA
leder hi‐oi komiteen

Narcotics Anonymous

Anonyme Narkomane

Område Sør Servicekomité (OSSK)
P. boks 58, 4661 Kristiansand S
ossk@naossk.org
Org.nr. 994 583 883

Budsjettforslag OSSK – 2011

På konto 1. januar 2011
Bidrag fra grupper
Fra Aktivitetskomiteen
Leder
Nestleder
Sekretær
Kasserer
RKM
Vara‐ RKM
H&I/OI‐ komiteen
Postboks
Serviceavtale kopimaskin
Kaffe/Te/kopper
Bank
Utlegg Aktiviteskomiteen
Bidrag NA Regionen
Uforutsette utgifter
Sum
Reserve

kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr
kr

500,00
500,00
1 000,00
500,00
5 900,00
6 300,00
7 125,00
1 000,00
960,00
600,00
360,00
10 000,00
55 169,00
1 000,00

kr

90 914,00

kr
kr
kr

40 914,84
25 000,00
30 000,00

kr
kr

95 914,84
5 000,84

Når det gjelder bidrag til NA Regionen Norge vil det være naturlig å porsjonere dette ut over
hele året, slik at vi er sikret de midler vi trenger i vårt område først.
Men prinsippet er at vi skal kvitte oss med penger vi ikke selv kan bruke fornuftig.

kasserer

www.naossk.org

